
Донецька обл.,                                            
м. Торецьк,  смт  Північне,                        
вул. Напольна, 1 

5-ти поверховий 70-ти квартирний житловий будинок. 
 

Балансоутримувач : ДП «Торецьквугілля».  
 

Рівень будівельної готовності: 24,8%. 
 

Опис об’єкта: роботи по будівництву житлового будинку 
розпочаті у листопаді 1987 року, з 1996 року за відсутністю 
коштів припинені. Будівельна готовність – 24,8 %. 
Станом на 01.01.1997р. виконані наступні роботи: 
 влаштування стрічкових фундаментів зі збірних 

залізобетонних блоків; 
 перекриття зі збірних залізобетонних плит; 
 цегляна кладка зовнішніх стін з червоної цегли, 

облицьовано білою цеглою; 
 перегородки внутрішні з цегли, з урахуванням цільно-

гіпсових конструкцій приміщень санвузла; 
 перша, друга та третя блок-секції  № 1,2,3 – 5 поверхів; 
 четверта блок-секція – фундамент під цоколь; 
 п’ята та шоста блок-секція – будівельні роботи не 

виконувались. 
Інші конструкції, а саме:  покрівля, підлога, вікна, двері, а 
також інженерне обладнання, зовнішнє та внутрішнє 
оздоблення відсутні. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою:  Донецька обл., м. Торецьк, смт Північне,  
вул. Напольна, 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: -. 
 

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

Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа забудови: 

1035 кв. м. 

01.09.2021  

5-ти поверховий               
70-ти квартирний 
житловий будинок 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт незавершеного 
будівництва 

Назва Загальна 
площа 

забудови 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення права 

власності 

Форма 
власності та 

власник 

Об’єкт 
незавершеного 
будівництва –    
5-ти поверховий 
70-ти квартир-
ний житловий 
будинок 

1035 
кв.м. 
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Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 
31.05.2021р., 
індексний номер 
витягу 259041267       

Державна 

МІНІСТЕРСТВО 
ЕНЕРГЕТИКИ 
УКРАЇНИ  



https://bit.ly/3DX6TKu 

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: об’єкт у вільному 
доступі за адресою:  Донецька обл., м. Торецьк,  
смт Північне, вул. Напольна, 1.  
  

Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта :  
 Попова Оксана Вікторівна;  
 тел. (057) 700-03-14;  
 адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua. 
 

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. 
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