
Чернігівська область,  

смт. Варва,  

вул. Зарічна, 80б 

До складу об'єкта входять:  
 

- будівля головного корпусу Ж-1 – одноповерхова 
виробнича будівля, сильно зруйнована. Площа забудови 
– 1200 кв. м. Рівень будівельної готовності за даними 
технічного паспорта (РБГ за ДТП)– 31%; 
 

- будівля глинозапаснику А-1 – одноповерхова будівля 
складу із залізобетонних конструкцій. Площа забудови – 
2153,7 кв. м. РБГ за ДТП – 85%; 
 

- будівля каналізаційно-насосної станції Б-1 – невелика 
одноповерхова будівля з керамічної цегли із 
залізобетонними перекриттями. Площа забудови – 13,3 
кв. м. РБГ за ДТП – 73%; 
 

- пожежний резервуар Д-1 підземного типу. РБГ за ДТП – 
29%; 
 

- будівля трансформаторної підстанції В-1 – 
одноповерхова будівля з керамічної цегли. Площа 
забудови – 57,3 кв. м. РБГ за ДТП – 79%; 
 

- будівля котельні Г-1–одноповерхова виробнича будівля 
із залізобетонних конструкцій. Площа забудови – 226,1 
кв. м. РБГ за ДТП – 66%; 
 

-каналізаційні мережі Е-1 та бетонні стовпи огорожі. 
Площа забудови – 181,0 кв. м. РБГ за ДТП – 30%. 
 

Рік будівництва – 1991. 

Загальна площа земельних ділянок: 

2,4653 га 

Загальна площа забудови: 

3831,4 кв. м. 

 

03.02.2021  

Незавершене 
будівництво 
цегельного заводу за 
адресою: смт. Варва, 
вул. Зарічна, 80б 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт незавершеного 
будівництва 

Назва Адреса 
розташування 

Загальна 
площа     
(м кв.) 

Реєстраційний 
номер 

Форма власності 
та власник 

Незавершене 
будівництво 
цегельного 
заводу 

Чернігівська 
область, 
смт. Варва, 
вул. Зарічна, 
80б 
 

- 
ОНБ 

21990362
74211 

Державна, 
РВ ФДМУ 
по 
Київській, 
Черкаській 
та 
Чернігівські
й областях 



https://bit.ly/36G0dSh 

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 

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом 
приватизації не є об’єктом продажу. Питання 
землекористування покупець вирішує самостійно. 

Умови приватизації 

 

Оглянути об’єкт можна у робочі дні з 9-00 до 16-00 за 
місцем розташування об’єкта приватизації.  
 

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна. 
Телефон: (0462) 676-302,  e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua  

- компенсувати Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на 
проведення оцінки об’єкта в сумі 4 040,00 грн. 
протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-
продажу об’єкта. 

Площа 
земельної 

ділянки 
(га) 

Кадастр
овий 

номер 

Цільове 
призначення 

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною 
ділянкою 

2,4653 
74211551
00:01:001

:1364 

для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

Витяг з Державного 
земельного 
кадастру про 
земельну ділянку 
№НВ-
7405600152017 від 
23.10.2017 

 

 

Відомості про земельну ділянку:  
 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

