
Сумська обл., смт Ямпіль,                        
вул. Заводська, 10, приміщення 51 

Адмінбудівля під літ. «А-1».  
 

Балансоутримувач: Північно-східний офіс Держаудитслужби 
(код за ЄДРПОУ 40478572), адреса: 61022, м. Харків,  
м. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов., тел. (057) 725-86-02, 
факс: (057) 725-86-37, е-mail: 202000@dasu.gov.ua.  
 

Опис: об’єкт приватизації - вбудовані нежитлові приміщення 
загальною площею 93,3 кв.м, розташовані на першому 
поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового 
будинку, побудованого в 1980-ті роки (стіни-цегляні, 
міжповерхові перекриття–залізобетонні плити, підлога-бетон, 
вікна та двері-дерев’яні), перебувають у функціонально-
придатному стані. Наявні: електропостачання, 
водопостачання, каналізація та інше інженерне обладнання.  
Об’єкт розташований на незначній відстані від основної 
транспортно-пішоходної магістралі мікрорайону, наявні під’їдні 
автодороги з твердим покриттям, є можливість під’їзду до 
будівлі та стоянки автотранспорту (зона для паркування 
обмежена).  
Об'єкт з грудня 2015 року не використовується.  
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Заводська, 10, 
приміщення 51: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських 
та адміністративних цілей інші. 
 

Об'єкт приватизації не перебуває в оренді. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

93,3 кв. м. 

05.01.2022  

Адмінбудівля  
під літ. «А-1» 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма власності та 
власник 

Адмінбудівля 
під літ. «А-1» 

93,3 

9
1

1
8

8
40

5
92

5
6 

Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно  
№84292540 від 
05.04.2017 

Державна, 
Державна 
аудиторська служба 
України (код за 
ЄДРПОУ 40165856.) 
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https://bit.ly/3rJbxa3 

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 
моменту переходу права власності на Об’єкт 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 4400,00 гривень, без ПДВ.   
 

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

Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Заводська, 10, приміщення 
51. 
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 начальник відділу адміністративно-господарського 

забезпечення, документообігу та контролю виконавської 
дисципліни Управління Північно-східного офісу 
Держаудитслужби в Сумській області Федорченко 
Вікторія Віталіївна;  

 тел. (0542) 68-70-16. 
 

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;  

 тел. (0542) 36-11-32.  
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