
Сумська область,                                    
м. Кролевець,                                                 
вул. Лесі Українки, 147 

Лабораторія ветеринарної медицини. 
 

Балансоутримувач: Головне управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області  
(код за ЄДРПОУ: 40356714). 
 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 
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: об'єкт з 2017 року не використовуються і 
складається з: лабораторії ветеринарної медицини загальною 
площею 298,5 кв.м, гаражу, віварію, тамбуру, сараю, 
вбиральні, огорож, колодязя.  
 

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: 
 Лабораторія: стіни та перегородки цегляні; перекриття  – 

залізобетонні плити; підлога дощана, лінолеум; дах  – 
шифер; підвал – стіни бетонні блочні, перекриття 
залізобетонне, підлога бетонна. Будівлю побудовано в 
1971 році, перебуває у функціонально-придатному стані. 
Інженерне забезпечення:  електропостачання, 
водопостачання, каналізація, автономне опалення (газовий 
котел) відключено. 

 Гараж: цегляний, перекриття залізобетонні, підлога 
бетонна, покрівля – шифер. 

 Віварій: цегляний, перекриття залізобетонне, підлога 
асфальтна, покрівля – шифер. 

 Тамбур: цегляний, перекриття дощате, підлога бетонна, 
покрівля – шифер. 

 Сарай: цегляний, перекриття залізобетонне, підлога 
земляна, покрівля – шифер. 

 Вбиральня: цегляна з вигрібною ямою, підлога бетонна, 
покрівля – шифер. 

 Колодязь: споруда з залізобетонних кілець, глибиною 
10,0м. Споруда перебуває в функціонально-придатному 
стані, призначена для обслуговування основних будівель 
майданчику. 

 

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. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

298,5 кв. м. 

02.06.2021  

Лабораторія 
ветеринарної медицини  

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Сумська область м. Кролевець,  
вул. Л. Українки, 147: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Функціональне використання: 1263.9 Будівлі освітніх та 
науково-дослідних закладів інші; 1271.1 Будівлі для 
тваринництва; 1274.6 Господарські будівлі; 2222.4 Водні 
свердловини, колодязі, бювети. 

https://bit.ly/3pduVtY 

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 6000,00 грн., без ПДВ. 
 

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

Сумська область, м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147. 
 
Відповідальна особа: начальник Кролевецького відділу 
безпечності харчових продуктів Борисенко Василь 
Миколайович, тел. (067) 921-85-81. 
 
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.  

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Лабораторія 
ветеринарної 
медицини 

298,5 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно  №29438246 
зареєстрований 
11.12.2018 

Державна 
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України 
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