
Чернігівська область,                        
м. Корюківка,                                          
вул. Вокзальна, 3 

Окреме майно - нежитлове приміщення загальною площею 
58,3 кв. м. 
 

Балансоутримувач : Державна інспекція енергетичного 
нагляду України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8;         
тел. (044) 204-79-95, e-mail: bureau@sies.gov.ua. 
 

Об’єкт розташований в центральній частині міста поряд з 
автовокзалом. Неподалік розташовані комерційна та житлова 
нерухомість. 
 

Характеристика  конструктивних елементів будівлі та  
наявних комунікацій: 
 

Нежитлове приміщення загальною площею 58,3 кв. м.: 
  знаходиться на першому поверсі п’ятиповерхового 

житлового будинку;  
 має окремий вхід;  
 матеріали конструктивних елементів-цегла;  
 рік побудови: 1990; 
 технічний стан: задовільний;  
 функціональне використання: за призначенням; 
 інженерне облаштування – електропостачання, 

водопостачання, опалення – підключені до центральних 
мереж.  

 

Інформація про державну реєстрацію 
 об’єкт зареєстровано; 
 номер документу про реєстрацію: 236561217; 
 дата реєстрації: 09.12.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відомості про земельну ділянку: не сформована. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не сформована 

Загальна площа будівель та споруд: 

58,3 кв. м. 

22.03.2021  

Нежитлове приміщення 
загальною площею 58,3 
кв.м. (м. Корюківка, вул. 
Вокзальна, 3) 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з 
державного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
№236561217 
від 
11.12.2020 

Держава в 
особі 
Державної 
інспекції 
енергетич-
ного 
нагляду 
України 



https://bit.ly/3cXza78 

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: 
- без умов. 
 
Відповідальна особа за огляд об’єкту:  
Гайдук Сергій Володимирович, тел. (099) 722-41-49,  
e-mail: HaidukS@sies.gov.ua 
 
Час і місце проведення огляду об’єкта:  в робочі дні з 9-00 
до 16-00 за місцем його розташування: 
 
Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 3. 
 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях. 
Місцезнаходження організатора аукціону: 03039, м. Київ,  
проспект Голосіївський, 50. 
Місцезнаходження представника організатора аукціону: 
м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3 поверх, кімната 319,       
тел. (0462) 676-302, 
Веб-сайт: htttp://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html . 
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 
17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.30 
до 13.15 год.  
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: korpprava_74@spfu.gov.ua.  
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