
Назва об’єкту: Нежитлові вбудовані приміщення в п’ятиповерховій будівлі 

гуртожитку  
Клас: В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Металістів, 2 

Координати для розміщення на карті: 51.254937, 33.196665 

Балансоутримувач: ЖРЕП «Житлосервіс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

Поверх: 1 

Загальна площа: 151,0 м
2
 

Пропонована площа: 151,0 м
2
 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: - 

Ремонт: потребує поточного ремонту 

Вид договору: оренда 

 

Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога бетонна,  дерев’янна   

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 



   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення  

   вікна (матеріал/відкриваються) дерев’яні, відкриваються 

   пандус - 

 

 

Назва об’єкту: Нежитлові підвальні приміщення в двоповерховій будівлі МБК 

«Зоряний», пам’ятки архітектури місцевого значення 
Клас: Е 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: просп.Червоної Калини, 7 

Координати для розміщення на карті: 51.246103, 33.220904 

Балансоутримувач: Відділ культури і туризму Конотопської міської ради 

 

Характеристика 

Поверх: підвал 

Загальна площа: 40,2 м² та 121,1 м² 

Пропонована площа: 40,2 м² та 121,1 м² 



Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: - 

Ремонт: потребує поточного ремонту 

Вид договору: оренда 

 

Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога бетонна 

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення  

   вікна (матеріал/відкриваються) пластикові, відкриваються 

   пандус - 

 

 

Назва об’єкту: Нежитлові вбудовані приміщення в триповерховій будівлі  КЗ 

«Конотопський міський палац культури» 
Клас: В 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Богдана Хмельницького, 24 

Координати для розміщення на карті: 51.218968, 33.188082 

Балансоутримувач: Відділ культури і туризму Конотопської міської ради 

 

Характеристика 

Поверх: 2,3 

Загальна площа: 511,5 м
2
 

Пропонована площа: 511,5 м
2
 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: 1976 рік 

Ремонт: потребує поточного ремонту 

Вид договору: оренда 

 

Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога бетонна,  дерев’янна   

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення  

   вікна (матеріал/відкриваються) дерев’яні, відкриваються 

   пандус - 



Назва об’єкту: Нежитлова двоповерхова будівля 
Клас: D 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Вирівська, 62-Г 

Координати для розміщення на карті: - 

Балансоутримувач: КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» 

 

 
 

Характеристика 

Поверх: 1,2 

Загальна площа: 771,1 м
2
 

Пропонована площа: 771,1 м
2
 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: 1980 рік 

Ремонт: потребує поточного ремонту 

Вид договору: оренда 

 



Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога бетонна,  дерев’янна   

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення  

   вікна (матеріал/відкриваються) дерев’яні, відкриваються 

   пандус - 

 

 

Назва об’єкту: Нежитлова двоповерхова будівля 
Клас: С 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Рябошапка, 32 

Координати для розміщення на карті: 51.243408, 33.164691   

Балансоутримувач: КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика 

Поверх: 2 

Загальна площа: 341,4 м
2
 

Пропонована площа: 341,4 м
2
 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: 1980 рік 

Ремонт: потребує поточного ремонту 

Вид договору: оренда 

 

Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога бетонна,  дерев’янна   

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення  

   вікна (матеріал/відкриваються) дерев’яні, відкриваються 

   пандус - 

 

 

Назва об’єкту: Нежитлові підвальні приміщення в двоповерховій прибудові до 

п’ятиповерхового житлового будинку 
Клас: Е 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Металістів, 10 

Координати для розміщення на карті: 51.254083, 33.198133 

Балансоутримувач: КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» 

 

 
 

Характеристика 

Поверх: підвал 

Загальна площа: 372,6 м
2
 

Пропонована площа: 372,6 м
2
 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: 1938 рік 

Ремонт: потребує поточного ремонту 

Вид договору: оренда 

 

Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога бетонна, дерев’яна   

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів - 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) - 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення 

   вікна (матеріал/відкриваються) дерев’яні, відкриваються 

   пандус - 

 

 



Назва об’єкту: Нежитлові вбудовані приміщення в одноповерховій прибудові до 

п’ятиповерхового житлового будинку 
Клас: В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Рябошапка, 20 

Координати для розміщення на карті: 51.241553, 33.168449 

Балансоутримувач: ТОВ ЖЕД «Сім вітрів» 

 

Характеристика 

Поверх: 1 

Загальна площа: 147,8 м
2
 

Пропонована площа: 147,8 м² 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: 1981 рік 

Ремонт: потребує поточного ремонту 

Вид договору: оренда 

 

Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога бетонна,  дерев’янна   

   підвісна стеля - 



   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення  

   вікна (матеріал/відкриваються) дерев’яні, відкриваються 

   пандус - 

 

 

Назва об’єкту: Нежитлові вбудовані приміщення в двоповерховій 
Клас: С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Професійна, 3 

Координати для розміщення на карті: 51.220788, 33.189241 

Балансоутримувач: ТОВ ЖЕД «Південна» 

 

 
 

Характеристика 

Поверх: 1,2 

Загальна площа: 144,5 м
2
 

Пропонована площа: 144,5 м
2
 



Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: 1932 рік 

Ремонт: потребує поточного ремонту 

Вид договору: оренда 

 

Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога дерев’янна   

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення  

   вікна (матеріал/відкриваються) дерев’яні, відкриваються 

   пандус - 

 

 

Назва об’єкту: Окремі нежитлові будівлі 
Клас: D 

 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Пушкіна, 11 

Координати для розміщення на карті: 51.240874, 33.235046 

Балансоутримувач: Відділ освіти Конотопської міської ради 

 



 
 

Характеристика 

Поверх: 1 

Загальна площа: одноповерхова будівля (376,4 м²), гараж (30,1 м²), сарай (40,8 м²), погріб 

(47,5 м²) 

Пропонована площа: одноповерхова будівля (376,4 м²), гараж (30,1 м²), сарай (40,8 м²), 

погріб (47,5 м²) 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: 1962 рік 

Ремонт: потребує поточного ремонту 

Вид договору: оренда / *продаж (*після зміни профілю) 

 

Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога бетонна, дерев’янна   

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення  

   вікна (матеріал/відкриваються) дерев’яні, відкриваються 

   пандус - 

 

 



Назва об’єкту: Окремі нежитлові будівлі 
Клас: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Богдана Хмельницького, 77 / 2 пров.вул.Богдана Хмельницького, 1 

Координати для розміщення на карті: 51.216557, 33.187366 

Балансоутримувач: Відділ освіти Конотопської міської ради 

 

Характеристика 

Поверх: 1 

Загальна площа: двоповерхова будівля (1258,1 м²), одноповерхова будівля СЮТ (360,6 м²), 

гараж (47,0 м²), сараї (103,7 м²; 51,1 м²; 41,3 м²) 

Пропонована площа: двоповерхова будівля (1258,1 м²), одноповерхова будівля СЮТ (360,6 

м²), гараж (47,0 м²), сараї (103,7 м²; 51,1 м²; 41,3 м²) 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: 1880 рік 

Ремонт: потребує капітального ремонту 

Вид договору: оренда / *продаж (*після зміни профілю) 

 

Стандарти:  



   кондиціонер - 

   підлога дерев’янна   

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання 

   вікна (матеріал/відкриваються) дерев’яні, відкриваються 

   пандус - 

 

 

Назва об’єкту: Нежитлові будівлі 
Клас: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Колісна, 20 

Координати для розміщення на карті: 51.221069, 33.170906 

Балансоутримувач: КП «Теплогарант» 

 

 



Характеристика 

Поверх: 1-4 

Загальна площа: 4676,5 м
2
 

Пропонована площа: 4676,5 м
2
 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги): - 

Термін здачі в експлуатацію: 1948 рік 

Ремонт: потребує капітального ремонту 

Вид договору: продаж 

 

Стандарти:   

   кондиціонер - 

   підлога бетонна, фундамент залізобетонний 

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні, перекриття залізобетонні 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, центральне опалення потребує підключення 

   вікна (матеріал/відкриваються) частково дерев’яні, потребують заміни 

   пандус - 

 

 

Назва об’єкту: Нежитлова будівля незавершеного будівництва (загальний відсоток 

готовності – 35%) 
Клас: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташування: 41600, Сумська обл., м.Конотоп 

Адреса: вул.Михайла Грушевського, 70-А 

Координати для розміщення на карті: 51.259548, 33.206088 

Балансоутримувач: Управління житлово-комунального господарства  Конотопської 

міської ради  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

Поверх: - 

Загальна площа: - 

Пропонована площа: - 

Вартість оренди за 1 м
2
: потребує оцінки 

Операційна вартість (витрати на комунальні послуги):  

сплачуються відповідним постачальникам за окремими договорами або відшкодовуються 

балансоутримувачу (у відповідній пропорції) 

Термін здачі в експлуатацію: - 

Ремонт: потребує добудови 

Вид договору: продаж 

 

Стандарти:  

   кондиціонер - 

   підлога фундамент залізобетонний (готовність конструктивних елементів – 100%) 

   підвісна стеля - 

   телефонні кабелі - 

   прокладка силових кабелів – 

   комп'ютерні кабелі - 

   зволожувач/освіжувач повітря - 

   стіни (перегородки) цегляні (готовність конструктивних елементів – 50%), перекриття 

залізобетонні (готовність конструктивних елементів – 50%) 

   безпека/ охорона - 

   детектори диму - 

   волоконна оптика (оптика) – 

   інженерні мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, звичайна система 

вентиляції, опалення потребують підведення та підключення 

   вікна (матеріал/відкриваються) потребують встановлення 

   пандус - 


