
Сумська область,                                
смт. Недригайлів,                                     
вул. Шевченка, 57 

Адмінбудинок загальною площею 118,9 кв. м; гараж 
загальною площею 47,3 кв. м; сарай; сарай-прибудова; 
вбиральня; колодязь; огорожі. 
Балансоутримувач: Головне управління  
Держпродспоживслужби в Сумській області  
(код за ЄДРПОУ: 40356714), адреса: 40021, м. Суми, вул. 
Гамалія, 25, тел. (0542)77-90-43, факс: (0542)61-73-41, Е-mail: 
рost@dpss-sumy.gov.ua. 
Опис об’єкта: будівлі та споруди розташовані на окремому 
огородженому майданчику, територія розташування об'єктів 
забезпечується під'їзними шляхами із твердим 
асфальтобетонним покриттям для автотранспорту.  
Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: 
•Адмінбудинок загальною площею 118,9 кв.м.: одноповерхова 
цегляна з дерев'яними перекриттями та шиферною покрівлею 
будівля, обладнана системами електропостачання, 
газопостачання, автономного опалення. Будівлю побудовано в 
1980 роки, перебуває у функціонально-придатному стані. 
•Гараж загальною площею 47,3 кв.м.: одноповерхова цегляна з  
дерев'яними перекриттями та шиферною покрівлею будівля, 
обладнана системою електропостачання. Будівля складається з 
одного гаражного боксу (на два машино-місця) з двома в'їздами 
через окремі ворота, приміщення обладнане оглядовою ямою. 
Внутрішня висота приміщень будівлі і розмір вхідних прорізів 
достатня для розміщення вантажного та легкового 
автотранспорту. Будівлю побудовано в 1980 роки, перебуває у 
функціонально-придатному стані. 
•Сарай; сарай-прибудова: одноповерхові цегляні з  дерев'яними 
перекриттями та шиферною покрівлею будівлі. Будівлі є 
об'єктами підсобного призначення, перебувають у 
функціонально-придатному , задовільному стані. 
•Вбиральня: одноповерхова дощата будівля з вигрібною ямою. 
Рік забудови -1980, стан будівлі – задовільний. 
•Колодязь: споруда з залізобетонних кілець, глибиною 9,6 м. 
Споруда перебуває в функціонально-придатному стані, 
призначена для обслуговування основних будівель майданчику, 
знаходиться в задовільному стані.  
•Огорожі (№1-№2): споруди, які складаються з наступних 
елементів: 
- металевих воріт з хвірткою (№1) в дерев'яних стовпах загальною 
площею 8,4 кв. м. (справа БТІ); 
- металевої (металеві листи) та дерев'яної (решітчастої) огорожі 
(№2) в дерев'яних стовпах загальною площею 98,1 кв.м. (27.2 
кв.м та 70,9 кв.м відповідно) (справа БТІ). Споруди перебувають 
в функціонально-придатному стані. Основні складові елементи 
знаходяться в задовільному стані. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

221,4 кв. м. 

02.06.2021  

Адмінбудинок загальною 
площею 118,9 кв.м; гараж 
загальною площею 47,3 кв.м; 
сарай; сарай-прибудова; 
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Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Сумська область смт. Недригайлів, вул. Шевченка, 
57: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: об’єкт не використовується за 
своїм функціональним призначенням з 2017 року. 
Відомості  про земельну  ділянку: земельна ділянка окремо не 
виділена.  
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта,  
або його частини: об'єкт приватизації не перебуває в оренді. 

https://bit.ly/3uL13q3 

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: 
- покупець зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дня 
укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 
компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, в сумі 4000,00 грн., без ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8-00 до 14-00  
за місцезнаходженням об'єкта:  
 
Сумська область смт. Недригайлів, вул. Шевченка, 57. 
 
Відповідальна особа: представник Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області Опімах Тетяна 
Іванівна, тел. (066) 488-09-17. 
 
Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях; 
 адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23;  
 адреса  веб-сайту- http://www.spfu.gov.ua/ 
 телефон для довідок у м. Суми: (0542) 36-11-32.  
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Постанова Кабінету 
Міністрів України про 
оптимізацію системи 
центральних органів 
виконавчої влади №442 
від 10.09.2014; акт 
приймання-передачі 
№б/н від 22.12.2017, 
виданого Комісією; 
свідоцтво про право 
власності №30967121 
від 15.12.2014, виданого 
Реєстраційною службою 
Недригайлівського 
районного управління 
юстиції Сумської 
області. 

Державна 

Державна 
служба 
України з 
питань 
безпечності 
харчових 
продуктів та 
захисту 
споживачів, 
код 
ЄДРПОУ: 
3924774. 
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