
Сумська область,  

м. Суми,  

вул. 1-ша Замостянська, 92 

Загальна площа об'єкта складає 710 кв.м., яка за даними 
технічного паспорту складається з двох основних 
нежитлових приміщень та трьох  допоміжних. За 
результатами проведення технічного обстеження другого 
поверху нежитлової будівлі, проведеного ФОП Косиком 
В.М. від 13.11.2017 встановлено, що нежитловий 2-ий 
поверх надбудований в 2009 році. Вхід на другий поверх 
влаштований по відкритих металевих сходах. Зовнішні 
стіни 2-го поверху виконані з газосилікатних блоків 
товщиною 200 мм, зовні утеплені пінополістирольними 
плитами товщиною 100 мм, опоряджені броньованою 
штукатуркою та пофарбовані водоемульсійною фарбою; 
перекриття – дерев'яні ферми прогоном 12 м; покрівля – 
металочерепиця по дерев'яній обрешітці, обладнана 
організованим зовнішнім водостоком системи "Ранілла"; 
прорізи заповнені пластиковими вікнами та дверима. 
Всередині стіни опоряджені гіпсокартонними листами. В 
приміщенні виконані оздоблювальні роботи. Підлога 
виконана з керамічної плитки. Підвісна стеля "Арнстронг", 
утеплена мінераловатними плитами товщиною 100 мм. 
Інженерні мережі (електроосвітлення, холодне 
водопостачання, міська (центральна) каналізація, 
вентиляція та засоби зв'язку) підведені до 1-го поверху 
об'єкта нерухомого майна.  
За висновком обстеження встановлено, що у зв'язку з 
порушенням норм ДБН, технічний стан приміщення 
площею 325,17 кв.м. визнано в цілому, як аварійний. 
Використання приміщень є небезпечним, підлягають 
розбиранню конструкції даху та стін другого поверху. На 
решті приміщення 2-го поверху площею 384,83 кв.м. 
відсутні конструктивні елементи стін та перекриття, 
закладено двері. Конструктивні елементи 
міжповерхового перекриття та підлоги закриті дахом - 
металочерепиця по дерев'яній обрешітці.  

Об’єкт не використовується за своїм функціональним 
призначенням. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

710,0 кв. м. 

29.04.2021

Нежитлове приміщення 
загальною площею  
710 кв.м.  
(другий поверх) 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме  майно



https://bit.ly/2ZiATNX 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація 
про об'єкт: Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови приватизації: 

 - аукціон без умов. 

Оглянути об’єкт можна у робочі дні з 8-00 до 14-00 за 
місцезнаходженням:  

Сумська область, м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92 

Контактна особа: завідувач загального відділу 
Левченко Віктор Васильович, тел. 066-815-52-08. 

Відомості про земельну ділянку:  земельна ділянка 
окремо не виділена. 
Перелік майна, яке передано в оренду: об'єкт 
приватизації не перебуває в оренді. 
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власник 

Нежитлове 
приміщення 
загальною 
площею  
710 кв.м.  
(другий 
поверх) 

Сумська область,    
м. Суми,  
вул. 1-ша 
Замостянська, 92 

710,0 597042059101 Державна 
Держпрод 
спожив 
служба 
України 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

mailto:privatization@spfu.gov.ua



