
Чернігівська область,                  
Носівський р-н, м.Носівка, 
вул.Центральна, 7 

Адміністративна будівля загальною площею 155,4 кв.м  
 

Балансоутримувач: Територіальне управління Державної 
судової адміністрації України у Чернігівській області  
(код ЄДРПОУ 26295412 ), адреса: вул. Кирпоноса, 16, м. Чернігів, 
14000, тел. (0462) 66-56-20, e-mail: inbоx@cn.court.gov.ua. 
 

Опис об’єкта приватизації:  одноповерхова цегляна будівля, рік 
побудови – 1983. Знаходиться в незадовільному стані, системи 
опалення, електропостачання, водопостачання – відсутні. 
Об’єкт розташований в центральній частині міста, неподалік  
житлова забудова. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Чернігівська область,  Носівський р-н, м.Носівка, 
вул.Центральна, 7: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1220.1 Будівлі органів 
державного та місцевого управління.  
 

Об'єкт приватизації  не перебуває в оренді. 
 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Чернігівська область,  Носівський р-н, м.Носівка, 
вул.Центральна, 7: 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1115 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

155,4 кв. м. 

02.08.2021  

Адміністративна будівля 
загальною площею  
155,4 кв.м. 
 
 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа 
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 

Адмініст-
ративна 
будівля  

155,4 

2
7

2
7
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Свідоцтво про право 
власності САС № 
500044, видане 
Виконавчим 
комітетом Носівської 
міської ради 
14.05.2009 

Держава в особі 
Територіальногого 
управління Державної 
судової адміністрації у 
Чернігівській області  
(код  ЄДРПОУ 26295412) 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(га) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове  
призначення 

земельної  
ділянки 

Форма власності, підстава 
на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 
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 Для 

обслуговування 
адміністратив-
ного приміщення 

Державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою  серія 
ЯЯ № 372249 виданий 
Територіальному 
управлінню в Чернігівській 
області Державної судової 
адміністрації 13.01.2009  



https://bit.ly/2TQ3sTQ 

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. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 
16-00 за місцем розташування об’єкта: Чернігівська область,  
Носівський р-н, м.Носівка, вул.Центральна, 7.  
 

Відповідальна особа:  
 Марусенко Сергій Олександрович – завідувач сектору з 

питань управління об’єктами державного майна 
територіального управління Державної судової 
адміністрації України у Чернігівській області; 

 телефон: (0462) 66-56-20;   
 e-mail: marusenko@cn.court.gov.ua.  
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;  
 адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.  

 

Представник організатора аукціону:  
 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. 
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