
Сумська обл., Сумський р – н, 
м. Лебедин, вул. Гудимівська, 86

Комплекс будівель у складі: адмінбудівля, А, з 
прибудовою, а, загальною площею 110,3 кв.м; сарай, Б; 
гараж, В; убиральня, Г; огорожа, № 1-2.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспожив-
служби в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), 
адреса: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, 
тел. (0542) 77-90-43, факс: (0542) 61-73-41.
Опис: до складу об’єкта приватизації входять: 
 Адмінбудівля з прибудовою (літ. А, а) – одноповерхова

окремо розташована будівля, загальною площею
110,3 кв.м. Стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; 
підлога – частково бетонна, частково – дощата на 
дерев’яних лагах, лінолеум; дах – шиферний; вхідні
двері виготовлено з металу; вікна – дерев’яні
(встановлено металеві решітки), частково пошкоджено. 
Наявна місцева каналізація (вигріб). Електропоста-
чання, водопостачання, автономне опалення (газовий
котел) – відключено.

 Сарай (літ. Б) – цегляний; покрівля – шиферна; 
перекриття – дерев'яне; підлога – земляна.

 Гараж (літ. В) – цегляний; покрівля – шиферна; 
перекриття – дерев'яне; підлога – земляна.

 Убиральня (літ. Г) – цегляна; покрівля – шиферна.
 Огорожа (№1-2) – штахетник в дерев'яних стовпах. 
Будівлі не використовуються із 2017 року.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Сумська обл. Сумський р – н, м. Лебедин, 
вул. Гудимівська, 86:

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для контор-
ських та адміністративних цілей інші; 1274.6 Господарські 
будівлі; 1242.1 Гаражі наземні; 2421.1 Огородження.

Загальна площа земельних ділянок:

не виділена
Загальна площа основи:

110,3 кв. м.
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Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Державна,
Державна служба України
з питань безпечності
харчових продуктів та 
захисту споживачів, (код
за ЄДРПОУ 39924774)



https://bit.ly/407FDDG

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

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не 
виділена.

Станом на 01.03.2023 об'єкт приватизації в оренді не 
перебуває.

Умови приватизації:
 без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні
з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за 
адресою: Сумська обл., Сумський р – н, м. Лебедин, 
вул. Гудимівська, 86.

Відповідальна особа: 
 начальник Сумського районного управління 

Головного упрравління Держпродспоживслужби в 
Сумській області – Скворча Олександр Анатолійович;

 тел. 050-307-68-36;
 е-mail: o.a.skvarcha@dpss-sumy.gov.ua.

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-

https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/sumy.html. 

Контактна особа:
 заступник начальника Управління-начальник відділу 

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

 тел. 050-278-86-36;
 e-mail: sumyspfu@gmail.com.
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