
Донецька обл.,                  
м. Костянтинівка,                                    
вул. Білоусова, 4 приміщення 3 

Нежитлове приміщення загальною площею 42,3 кв.м. 
 

Балансоутримувач : Державна інспекція енергетичного 
нагляду України, код за ЄДРПОУ 42578602,  
адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8, тел. (044) 204-79-95.  
 

Опис  об’єкта: нежитлове приміщення, що знаходиться на 
першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.  
Рік побудови будівлі – 1975. Матеріал конструктивних 
елементів – залізобетонні плити.  
Приміщення загальною площею 42,3 кв.м. має окрему вхідну 
групу, обладнану металевим пандусом і складається з 
чотирьох приміщень, коридору та санвузла. Приміщення 
знаходиться в задовільному стані, не використовується. 
Укладені договори на оплату комунальних послуг 
(теплопостачання, електропостачання та цілодобову технічну 
охорону). 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4 
приміщення 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне призначення: 1220.9 Будівлі для конторських 
та адміністративних цілей інші. 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або 
його частини: відсутні.  

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 
Загальна площа забдови: 

42,3 кв. м. 

06.08.2021  

Нежитлове приміщення 
загальною площею  
42,3 кв.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа 
(м.кв.) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності 
та власник 

Нежитлове 
приміщення 
загальною 
площею           
42,3 кв.м 

42,3 

1
4

8
2

7
44

8
14

1
26

 Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 
16.01.2021 
№240692665 

Державна, 
Державна 
інспекція 
енергетичного 
нагляду України 
код за ЄДРПОУ 
42578602 



https://bit.ly/3iyha7s 

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: з 9.00 до 16.00 
(крім вихідних) за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4 
приміщення 3.  
  

Контактна особа, відповідальна за забезпечення 
можливості огляду об’єкта:  
 Кравченко Людмила Миколаївна - провідний 

інспектор відділу організаційної роботи, планування та 
звітності Управління Державної інспекції енергетичного 
нагляду України у Донецькій області;  

 тел. (050) 56-36-277. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по  Донецькій та Луганській  областях;  
 адреса: 61057, Україна,  Харківська область, м. Харків, 

майдан Театральний, 1,  
 адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua; 
 тел. (057) 700-03-14; 
 час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – 

з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. 
, 

Контактна особа:  
 Гніденко Валентина Олександрівна – головний 

спеціаліст відділу приватизації та постприватизаційного 
контролю Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Донецькій та Луганській областях;  

 телефон (095) 715 82 81;  
 е-mail: gnidenko26@ukr.net. 
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