
Луганська обл.,                                       
м. Сєвєродонецьк,                                      
вул. Силікатна, 10-ф 

Окреме майно - нежитлова будівля червоного кутка. 
Балансоутримувач: КП «Сєвєродонецький комбінат 
будівельних матеріалів та конструкцій» (код за ЄДРПОУ 
01235811), розташоване за адресою: Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10 (перебуває в стані 
ліквідації), ліквідатор – арбітражний керуючий Борисович 
Євген Іванович (095-737-71-37). 
Опис об’єкта:  окремо розташована одноповерхова будівля 
загальною площею приміщень 251,4 кв. м. Будівля має 
незадовільний стан. Дерев’яні крокви під шиферною 
покрівлею прогнили, як наслідок - шиферна покрівля 
зруйнована. Цегляні зовнішні стіни частково зруйновані. 
Дерев’яні перекриття прогнулися та провалилися. Двері, вікна 
та підлога відсутні. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 
10-ф: 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне призначення: 125 Будівлі промислові та 
склади. 
Відомості про земельну ділянку: відсутні. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або 
його частини: договори оренди не укладались.  

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

251,4 кв. м. 

 

08.07.2021  

Нежитлова будівля 
червоного кутка 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Нежитлова 
будівля 

червоного 
кутка 

251,4 
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7

1
6
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3
44

1
29

 Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності 
від 13.12.2018 № 
149376410 

Державна, 
Фонд 
державного 
майна України 



https://bit.ly/3eSUJYF 

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 

- покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої 
приватизації, у розмірі 3 799,00 грн (три тисячі сімсот 
дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. 
 
Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за 
місцезнаходженням об’єкта приватизації:  
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10-ф. 
 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Сидоренко Наталія 
Володимирівна – начальник відділу приватизації, управління 
державним майном та корпоративними правами Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Луганській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях; тел. (06452) 
4-23-47, адреса ел.пошти: n.sydorenko@spfu.gov.ua. 
 
 Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 
1, адреса вебсайту:www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. 

Умови приватизації: 
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