
м. Чернігів,                                            
вул. Генерала Бєлова, 9 

Приміщення закритої автостоянки на три автомобілі 
літ.Б (4)-1, загальною площею 57,3 кв. м. 
Балансоутримувач: Деснянське басейнове управління 
водних ресурсів (код ЄДРПОУ 34654458). 
Місцезнаходження та контактні дані 
балансоутримувача: 14017, м.Чернігів, просп. Перемоги, 
39-а, тел. (04622) 67-73-28, 67-76-77,                                        
e-mail: dbuvr@desna-buvr.gov.ua 
Характеристика місця розташування об’єкту: 
приміщення закритої автостоянки на три автомобілі літ.Б 
(4)-1 знаходиться в серединній частині міста Чернігова. 
Поряд розташовані переважно житлова забудова та 
об’єкти комерційного призначення. Поряд з об’єктом є 
можливість стоянки для автомобілів. Прилегла територія 
облаштована: озеленення, електроосвітлення.  
Опис об’єкту: загальна площа приміщення 57,3 кв. м., 
висота приміщення 4,3 м. Фундамент із залізобетонних 
блоків, стіни, перегородки цегляні, перекриття із 
залізобетонних плит, дах вкритий руберойдом,  отвори - 
металеві гаражні ворота. До складу приміщення входить:  
склад загальною площею 14,2 кв. м., висота 4,3 м., 
фундамент, стіни із залізобетонних блоків,  перегородки  
цегляні, підлога бетонна; погреб загальною площею 2,4 
кв. м., висота 2,05 м., фундамент, стіни, перекриття із 
залізобетонних блоків, підлога земляна; оглядова яма, 
загальною площею 6,8 кв. м., фундамент, стіни цегляні, 
підлога земляна. Наявне електропостачання, водяне 
опалення.  
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 9: 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 102 - окреме нерухоме 
майно. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0083 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

57,3 кв. м. 

 

17.05.2021  

Приміщення закритої 
автостоянки на три автомобілі 
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Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з 
державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно 
№42157507 від 
12.08.2015 

Держава в особі 
Деснянського 
басейнового 
управління 
водних ресурсів 

(код ЄДРПОУ 
34654458) 
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https://bit.ly/3hHtFh4 

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: 

-аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 16-00 
за місцем його розташування за адресою: м. Чернігів, 
вул. Генерала Бєлова, 9. Телефон: (0462) 676-302,           
e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua 
Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна – 
заступник начальника управління-начальник відділу 
приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях; місцезнаходження: проспект 
Голосіївський, 50, м. Київ, 03039; місцезнаходження 
представника організатора: Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Чернігівській області, адреса: 
м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 
319, тел. (0462) 676-302; адреса веб-сайту: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html ; 
час роботи: понеділок - 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 - 
заступник начальника управління-начальник відділу 
приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами. тел. (0462) 676-302,  
e-mail:  y.amelchenko@spfu.gov.ua.  
 

Інформація про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 9: 
 
 
 
 
 
 
 

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом 
приватизації не є об’єктом продажу. Питання 
землекористування покупець вирішує самостійно. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо 
об’єкта: об'єкт приватизації не перебуває в оренді. 
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Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового 
права № 75721655 від 14.12.2016 
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