
Сумська область, 

м.Лебедин,  

вул.Ляшка, 28 

Одноповерхова будівля з трьома прибудовами 
загальною площею 178,6 кв.м.  

Елементи будівлі: 
Фундамент – щебінь, стіни – цегляні, покрівля – шифер, 
перегородки – дерев’яні, підлога – дощата, двері та 
вікна – дерев’яні. Дах протікає. Будівля відключена від 
комунальних мереж водопостачання, каналізації, 
електропостачання, центрального опалення.  
Не використовується більше 3-х років. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно, розташоване за 
адресою Сумська область м. Лебедин, вул. Ляшка, 28:

Загальна площа земельних ділянок: 

0,13 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

178,6 кв. м. 

07.06.2021 
Нежитлова 
будівля 
(адмінбудівля)  
під літ. «А» 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа 
(м кв.)

Реєстра-
ційний 
номер  

Форма 
власності та 
власник  

Нежитлова будівля 
(адмінбудівля)        
під літ. «А» 

178,6 

12
55

76
27

59
10

5 Державна 
Держгеокадастр 
України (код 
ЄДРПОУ 
39411771)

Підстава виникнення 
права власності

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності  №21621598 
зареєстрований 24.07.2017

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для 
конторських та адміністративних цілей інші.
Відомості про земельну ділянку:  
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 0,13 
га; кадастровий номер 5910500000:01:019:0246; цільове 
призначення: для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування, землі житлової та громадської 
забудови - 03.01; власник - держава в особі Управління 
Держгеокадастру у Лебединському районі; належить 
Головному управлінню статистики у Сумській області 
(Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 09.03.2017, 
реєстраційний номер 1196483659105,  номер запису 
19450541). 



https://bit.ly/2MTOrwg 

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 
- компенсувати регіональному відділенню витрати 
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із 
проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 
3230,00 грн. у місячний термін після нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу. 
Оглянути об’єкт можна у робочі дні з 8-00 до 14-00 
за за місцем розташування об’єкта приватизації:  
Сумська область, м. Лебедин, вул. Ляшка, 28 
Контактна особа: начальник Відділу ГУ 
Держгеокадастру у Сумській області Борман І.М., 
тел. (095) 576-89-22.
Організатор аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної 
Сотні, 1/23, адреса  веб-сайту- 
http://www.spfu.gov.ua/.
Контактна особа: заступник начальника Управління-
начальник відділу приватизації та управління 
корпоративними правами держави Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області Білоброва Наталія Михайлівна.
Телефони для довідок у м. Суми: (0542) 36-11-32. 
 

Обмеження у використанні земельної ділянки: 
прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо 
водойм та на островах – 0,0677 га. 

Перелік майна, яке передано в оренду: об'єкт 
приватизації не перебуває в оренді.

mailto:privatization@spfu.gov.ua



