
Сумська область,                          
м. Тростянець,                                      
вул. Енергетиків (Щербака), 11 

Виробничий корпус з прибудовою загальною площею 
163,9 кв. м; сарай, вбиральня, огорожа. 
 

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: до складу об’єкта входить:  
 окремо стоячий виробничий корпус з прибудовою 

загальною площею 163,9 кв.м. (рік побудови – 1968, 1973);  
 сарай;  
 вбиральня.  
 

Об'єкт не використовуються з 2017 року.  
 

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: 
 виробничий корпус, прибудова: стіни цегляні, покрівля – 
шифер; обладнаний системами електропостачання, 
газопостачання, автономного опалення; 
 сарай: стіни цегляні, покрівля – шифер;  
 убиральня: стіни дощані, покрівля – шифер. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Сумська область м. Тростянець, вул. Енергетиків 
(Щербака), 11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1263.9 Будівлі освітніх та науково-
дослідних закладів інші; 1274.6 Господарські будівлі. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,078 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

163,9 кв. м. 

03.06.2021  

Виробничий корпус                      
з прибудовою загальною 
площею 163,9 кв.м; сарай, 
вбиральня, огорожа 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Виробничий 
корпус з 
прибудовою 
загальною 
площею 
163,9 кв. м; 
сарай, 
вбиральня, 
огорожа 

163,9 

1
3

8
3

3
37

0
59

2
50

 

Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності  
№22911508 
зареєстрований 
18.10.2017 

Державна 
Держпродспо-
живслужба 
України (код 
ЄДРПОУ 
40356714) 
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Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Сумська область, м. Тростянець, вул. Енергетиків (Щербака), 
11: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта,  
або його частини: об'єкт приватизації не перебуває в оренді. 

https://bit.ly/3cgBhnb 

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. Тростянець, вул. Енергетиків (Щербака), 
11. 
 
Відповідальна особа: начальник Тростянецького відділу 
безпечності харчових продуктів Шаповал Сергій Борисович,  
тел. (095) 029-61-70. 
 
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.  
  

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(га) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 

Зе
м

ел
ьн

а 
 

д
іл

ян
ка

 0,078 

5
9

2
5

0
10

1
00

:0
0

:0
08

:0
3

96
 Для будівництва 
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обслуговування 
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Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого 
речового права №24427094 від 
15.01.2018, право постійного  
користування земельною 
ділянкою  
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