
Сумська область,                                  
м. Білопілля,                                                    
вул. Старопутивльська, 20-А 

Гараж  загальною площею 162,3 кв. м. 
 

Балансоутримувач: Білопільська районна державна 
адміністрація (код за ЄДРПОУ 04058120) 
 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 
41800, Сумська область, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 
35, тел./факс (0543)9-13-35, Е-mail: blp@sm.gov.ua.  
 

Опис об’єкта: будівля гаражу 1907 року забудови загальною 
площею 162,3 кв. м., будівельний об'єм 819 куб. м., розділена 
на три частини сполучені між собою дверима:  
 І - площа 65,5 кв. м, висота – 3,2 м;  
 ІІ - площа 56,6 кв. м, висота – 2,65 м;  
 ІІІ – площа 40,2 кв. м., висота – 2,80 м.  
 

Основні конструктивні елементи будинку складаються з 
цегляних стін; дерев'яних перегородок; дерев'яного 
міжповерхового перекриття; даху з дерев'яних крокв з 
обрештуванням та шиферним покриттям.  Підлога у першій 
частині дерев'яна, під нею знаходиться підвальне приміщення. 
В інших частинах підлога земляна, є по одній оглядовій ямі. 
Вікна загратовані металевими решітками. Кожен бокс має 
дощаті ворота. Опалення, водопостачання та електричні 
мережі відсутні.  
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Сумська область м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 
20-А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1242.1 Гаражі наземні. 
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не виділена. 
 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

162,3 кв. м. 

18.06.2021  

Гараж загальною площею 
162,3 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Інформація з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру 
прав власності на нерухоме 
майно, Державного реєстру 
Іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об'єктів 
нерухомого майна щодо 
об'єкта нерухомого майна 
(довідка №256721286 від 
17.05.2021) 

Державна, 
Білопіль-
ська 
районна 
державна 
адмініст-
рація 

(код за 
ЄДРПОУ 
04058120) 
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https://bit.ly/3zBhjNW 

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: 
- без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8-00 до 14-00  
за місцезнаходженням об'єкта:  
 

Сумська область, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 20-А. 
 

Контактна особа балансоутримувача: начальник відділу з 
питань правового забезпечення та запобігання корупції, 
організаційно-інформаційної роботи, документообігу та роботи 
зі зверненнями громадян апарату Білопільської районної 
державної адміністрації - Савчук Богдан Михайлович,  
тел. (05443) 9-15-65. Еmail: blp@sm.gov.ua. 
 

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/. 

 
Контактна особа:  
 заступник начальника Управління-начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами 
держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна;  

 телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.  
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