
Сумська область, м. Кролевець,               
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24 А 

Об'єкт незавершеного будівництва – 50-ти квартирний 
житловий будинок (ІІ черга).  
Балансоутримувач: відсутній.  
Опис: об'єкт приватизації являє собою незавершений 
будівництвом об'єкт житлової нерухомості, який складається 
з трьох поверхів, незакінчених будівництвом, та підвалу.  
Рівень будівельної готовності: 30,0 %. 
Конструктивні елементи забудови представлені 
залізобетонними блоками фундаменту та стін підвалу; стінами 
та перегородки з силікатної цегли; міжповерховим 
перекриттям залізобетонних плит. Покрівля, підлога, вікна, 
двері будівлі – відсутні. Об'єкт має два входи зі східними 
клітинами зі сходами із залізобетонних маршів.  
Комунальні мережі (водопостачання, електропостачання та 
каналізація) до об’єкта не підведені.  
Робота з консервації об'єкта не проводилась. Проектна 
документація не збереглась. 
Територія не впорядкована, засмічена. Впритул до забудови 
наявні зарослі дерев та кущів. Під'їзні дороги до об'єкта 
грунтові. Будівельний майданчик та прилегла територія в 
цілому перебуває в задовільному стані. Об’єкт не 
охороняється. Об’єкт приватизації межує однією стороною з 
існуючим житловим будинком, за адресою: Сумська область, 
м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24, та є об'єктом, 
який повинен був добудуватись в другу чергу. Об'єкт 
приватизації розташований у спальному районі населеного 
пункту, майже в центрі міста Кролевець, на відстані 1 км від 
залізничного вокзалу.  
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів, 24А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: -. 
Відомості про земельні ділянки відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

1547,6 кв. м. 

19.01.2022  

50-ти квартирний 
житловий будинок  
(ІІ черга) 

Загальні характеристики 

Вид майна: об'єкт незавершеного 
будівництва 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 
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 Витяг з Державного 
речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності 
№205365491 
зареєстрований 
26.03.2020  

Державна, 
Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України по 
Полтавській та 
Сумській областях (код 
за ЄДРПОУ 42769539)  



https://bit.ly/3u6vOJe 

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 об'єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону 
України «Про приватизацію державного і коммунального 
майна» 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 4800,00 гривень, без ПДВ.   
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 14-00  
за місцезнаходженням об'єкта приватизації: Сумська 
область, м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24А. 

 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях; 
 адреса: 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;  

 тел. (0542) 36-11-32.  

mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/

