
Будівля магазину № 28

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, Краснопільський район, 
с.Самотоївка, ст.Корчаківка

Площа будівлі 71,0 кв.м. 
Земельна ділянка не виділялась (об’єкт 
розташований у смузі відведення Укрзалізниці). 
Перебуває на балансі ПрАТ “Хлібозавод 
“Залізничник”.
Будівля магазину знаходиться на відстані 
9,5 км від районного центру, на залізничній 
станції. Має задовільний стан, діє.
Об’єкт не пропонувався до продажу. На даний 
час перебуває в оренді.
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Будівля магазину № 52

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, м.Тростянець, пл.Шухляєва 
(Комсомольська), 1

Площа будівлі 35,0 кв.м. 
Земельна ділянка не виділялась (об’єкт 
розташований у смузі відведення Укрзалізниці). 
Перебуває на балансі ПрАТ “Хлібозавод 
“Залізничник”.
Будівля магазину знаходиться безпосередньо в 
районному центрі, 
на відстані 1 км від залізничного та  
автовокзалів. 
Об’єкт не пропонувався до продажу.
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Будівля магазину № 22

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, смт.Краснопілля,  
вул.Привокзальна, 9

Площа будівлі 137 кв.м. 
Земельна ділянка не виділялась (об’єкт 
розташований у смузі відведення Укрзалізниці). 
Перебуває на балансі ПрАТ “Хлібозавод 
“Залізничник”.
Будівля магазину знаходиться на відстані 
2 км від безпосереднього центру міста, 
біля залізничного вокзалу. Має задовільний 
стан, діє.
Об’єкт не пропонувався до продажу. На даний 
час перебуває в оренді.
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Будівля магазину з погрібом

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, Сумський район, 
смт.Степанівка, вул.Комсомольська, 55

Площа будівлі 126,5 кв.м. 
Площа земельної ділянки  0,035 га. 
Балансоутримувач відсутній.
Будівля магазину розташована на окраїні 
смт.Степанівка, 300 м до ж/д станції Торопилівка. 
Має незадовільний стан, не діє.
Об’єкт пропонувався до продажу 6 раз.
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Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2165,7 
кв.м., цегляний гараж (літ. Г) площею 132,5 кв.м., металева огорожа ( №1) довжиною 136,2 п.м. та замощення (I-II)  

асфальтобетон та бутовий камінь) загальною площею 909,4 кв.м.

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська обл., Путивльський район, м.Путивль, 
вул.Першотравнева, 29

Загальна площа об’єкта 2298,2 кв.м. 
Площа земельної ділянки 0,277 га.
Перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби України у Путивльському 
районі Сумської області (код ЄДРПОУ 37235451).
Об'єкт розташований в центрі м.Путивль.
Об’єкт пропонувався до продажу 3 рази.
Аукціон – 06.03.2017.
Початкова вартість -  932,232 тис.грн.
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Група інвентарних об’єктів у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 
64,5 кв. м; літній будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загал. площею 85,3 кв. м

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, Тростянецький район, 
Зарічненська сільська рада, масив «Заплава 
річки Ворскла»

Загальна площа об’єкта 149,8 кв.м. 
Перебуває на балансі ВАТ «Тростянецьке 
підприємство «Райагротехсервіс».
Об'єкт розташований у лісовому масиві біля 
р.Ворскла.
Об’єкт не пропонувався до продажу. На даний 
час перебуває в оренді.
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Група інвентарних об'єктів у складі адмінбудівлі загальною площею 183,0 кв.м. (літ. А) з надвірними будівлями і 
спорудами: сарай - Б, б, вбиральня - У, огорожа - N 1 - 2 (разом із земельною ділянкою)

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, смт Ямпіль, вул.Боженка, 13

Загальна площа об’єкта 183,0 кв.м. 
Площа земельної ділянки - га.
Перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби України в Ямпільському 
районі Сумської області.
Об'єкт розташований в центрі смт Ямпіль.
Об’єкт не пропонувався до продажу. 
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Адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 
кв.м., разом із земельною ділянкою

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, смт Ямпіль, 
пров.Пролетарський, буд. 10

Загальна площа об’єкта 171,1 кв.м. 
Площа земельної ділянки - га.
Перебуває на балансі Територіального 
управління Державної судової адміністрації 
України в Сумській області (код ЄДРПОУ 
26270240).
Об'єкт розташований на окраїні смт Ямпіль.
Об’єкт не пропонувався до продажу. 
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Нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9 кв.м., вбиральня, У, 
разом із земельною ділянкою

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, Кролевецький район, 
м.Кролевець, вул.Радянська, буд.29

Загальна площа об’єкта 224,9 кв.м. 
Площа земельної ділянки - га.
Перебуває на балансі Територіального 
управління Державної судової адміністрації 
України в Сумській області (код ЄДРПОУ 
26270240).
Об'єкт розташований на окраїні м.Кролевець.
Об’єкт не пропонувався до продажу. 
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Група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та ганками, А, а, а1, а2, а3, 
загальною площею 378,5 кв.м.; гараж, Б; убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, Великописарівський  район, 
смт Велика Писарівка, вул.Грайворонська, 21

Загальна площа об’єкта 378,5 кв.м. 
Площа земельної ділянки - га.
Перебуває на балансі Територіального 
управління Державної судової адміністрації 
України в Сумській області (код ЄДРПОУ 
26270240).
Об'єкт розташований на окраїні смт Велика 
Писарівка.
Об’єкт не пропонувався до продажу. 
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Шопа для зберігання сировини

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, Глухівський район, 
с.Баничі

Площа об’єкта 346 кв.м. 
Рівень будівельної готовності - 80 % 
Площа земельної ділянки  0,086 га. 
Балансоутримувач відсутній.
Об'єкт розташований на околиці с.Баничі. 
Об’єкт пропонувався до продажу 7 раз.
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Металевий модуль

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, м.Конотоп, вул.Ярківська, 2

Площа будівлі 964 кв.м. 
Земельна ділянка не виділена. 
Балансоутримувач відсутній.
Об'єкт розташований на околиці м.Конотоп. 
Об’єкт не пропонувався до продажу.
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50-ти квартирний житловий будинок (ІІ черга)

Об’єкт незавершеного будівництва

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

Загальна площа об’єкта -  кв.м. 
Земельна ділянка не відводилась.
Перебуває на балансі Сумського обласного 
виробничого управління водного господарства  
Державного комітету  України по водному 
господарству.
Об'єкт розташований на окраїні м.Кролевець.
Об’єкт повернутий у державну власність. 
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105-кв. житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, м.Шостка, 
вул.Дзержинського, 6-Б

Земельна ділянка не виділена. 
Балансоутримувач ВАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів».
Рівень будівельної готовності – 70 %
Об'єкт розташований на околиці м.Шостка. 
Об’єкт не пропонувався до продажу.
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Одноквартирний житловий будинок №1 разом із земельною ділянкою

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, Сумський р-н, смт.Низи, вул.30 
років Перемоги, 21

Площа земельної ділянки 0,1224 га. 
Виконані фундаментні роботи.
Балансоутримувач відсутній.
Об'єкт розташований на околиці смт.Низи. 
Об’єкт пропонувався до продажу 4 рази.
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24-квартирний житловий будинок

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, м.Ромни, 
3 пров.Червоної, 57- Б

Площа будівлі 480 кв.м. 
Площа земельної ділянки 0,4076 га. 
Перебуває на балансі ВАТ “Роменське АТП 
15948”.
Рівень готовності – 60 %
Об'єкт розташований на околиці м.Ромни. 
Об’єкт пропонувався до продажу 6 раз.

688



Житловий будинок № 29

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, Роменський район, 
с.Андріяшівка

Площа будівлі – 61 кв.м. 
Земельна ділянка не виділена. 
Перебуває на балансі КСП “Андріяшівське”.
Рівень будівельної готовності – 60 %
Об'єкт розташований на околиці с.Андріяшівка. 
Об’єкт не пропонувався до продажу.
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6-поверхова адміністративна будівля з 2-поверховою прибудовою

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, м.Суми, вул.Менжинського, 9 

Площа будівлі – 4600 кв.м. 
Площа земельної ділянки – 0,24 га. 
Перебуває на балансі Східного регіонального 
управління Державної прикордонної служби 
України .
Рівень будівельної готовності – 80 %
Об'єкт розташований на околиці м.Суми. 
Об’єкт не пропонувався до продажу.
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Виробничий корпус разом із земельною ділянкою

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, м.Конотоп, 
вул.Сумська, 10

Площа будівлі 4423,4 кв.м. 
Земельна ділянка не виділена. 
Балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності 60% 
Об'єкт розташований на околиці м.Конотоп. 
Об’єкт не пропонувався до продажу.
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Адміністративно-побутовий корпус разом із земельною ділянкою

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, м.Конотоп, 
вул.Сумська, 10

Площа будівлі 880,0 кв.м. 
Земельна ділянка не виділена. 
Балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності 40% 
Об'єкт розташований на окраїні м.Конотоп. 
Об’єкт не пропонувався до продажу.
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Склад готової продукції та заглиблений склад інвентарю і обладнання разом із 
земельною ділянкою

Об’єкт незавершеного будівництва

Сумська область, м.Конотоп, 
вул.Сумська, 10

Земельна ділянка не виділена. 
Балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності 40% 
Об'єкт розташований на околиці м.Конотоп. 
Об’єкт не пропонувався до продажу.
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Дитячий оздоровчий табір

Об’єкт соціальної сфери

Сумська область, Шосткинський район, 
с.Пирогівка

Об’єкт розташований на землях Шосткинського 
Держлісгоспу.
Площа земельної ділянки під об’єктом – 3671,4 
кв.м.
Балансоутримувач ВАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів».
Об'єкт розташований в лісовому масиві за межами 
населеного пункту на відстані 20 км. від міста 
Шостка. 
Об’єкт пропонувався до продажу 5 раз.
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База відпочинку

Об’єкт соціальної сфери

Сумська область, Шосткинський район, 
с.Пирогівка

Об’єкт розташований на землях Шосткинського 
Держлісгоспу.
Площа земельної ділянки під об’єктом – 2979,1 
кв.м.
Балансоутримувач ВАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів».
Об'єкт розташований в лісовому масиві за межами 
населеного пункту на відстані 20 км. від міста 
Шостка. 
Об’єкт пропонувався до продажу 5 раз.
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Група інвентарних об’єктів: майно ставків ТОВ (ПАТ) «Лебединська рибоводномеліоративна 
станція». ДП «Укрриба»

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, Лебединський р-н

Загальна площа об’єкта  - кв.м. 
Перебуває на балансі ТОВ (ПАТ) «Лебединська 
рибоводномеліоративна станція» 
Об'єкт розташований в Лебединському районі.
Об’єкт не пропонувався до продажу. 
На даний час перебуває в оренді.



Нежитлова будівля гаражу (колишній склад МТС) загальною площею  418,8 кв.м

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область, м.Ромни, 
вул. Сумська, 97-Д

Загальна площа об’єкта 418,8 кв.м. 
Перебуває на балансі  
ВАТ "Роменське АТП 15948".
Об'єкт розташований на окраїні м.Ромни.
Об’єкт не пропонувався до продажу. 
На даний час перебуває в оренді.



Група інвентарних об’єктів: майно ставків ПАТ «Сумирибгосп». ДП «Укрриба»

Окреме індивідуально-визначене майно

Сумська область

Загальна площа об’єкта  - кв.м. 
Перебуває на балансі ПАТ “Сумирибгосп”.
Об'єкт розташований в Сумській області.
Об’єкт не пропонувався до продажу. 
На даний час перебуває в оренді.
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