05.10.2021

Нежитлове приміщення
загальною площею 72,4 кв.м.

Вид майна: окреме майно

Сумська обл., м. Глухів,
вул. Ціолковського, 6

Загальні характеристики
Нежитлове приміщення загальною площею 72,4 кв.м.
Балансоутримувач: Державна інспекція енергетичного нагляду
України (код за ЄДРПОУ 42578602), адреса: 04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 11/8, тел. (044)204-79-95, факс: (044)204-79-95,
е-mail: bureau@sies.gov.ua.
Опис об’єкта: нежитлове приміщення складається з 8-ми
приміщень загальною площею 72,4 кв.м, розташованих на
першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку 1974
року побудови, які мають окремий вхід.

не виділена
Загальна площа будівель та споруд:

72,4 кв. м.

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій:
 стіни – цегляні, обклеєні шпалерами;
 перекриття – залізобетонне, обшите гіпсокартоном;
 перегородки – цегляні;
 підлога – лінолеум.
Наявні: системи центрального опалення, електропостачання,
водопостачання, каналізація.
Навколо будівлі влаштоване асфальтобетонне вимощення.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за
адресою: Сумська обл. м. Глухів, вул. Ціолковського, 6:
Назва

Нежитлове
приміщення
загальною
площею
72,4 кв.м

Загальна
площа
(м. кв)

72,4

Реєстраційний
номер
2231942859103

Загальна площа земельних ділянок:

Підстава
виникнення права
власності
Витяг з
Державного
реєстру речових
прав на нерухоме
майно
№234196999
від 24.11.2020

Форма власності та
власник
Державна,
Державна інспекція
енергетичного
нагляду України
(код за ЄДРПОУ
42578602)

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських
та адміністративних цілей інші.
Об'єкт приватизації не перебуває в оренді.

Умови приватизації:
- без умов.
Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8-00 до 14-00
за місцезнаходженням об'єкта приватизації:
Сумська обл., м. Глухів, вул. Ціолковського, 6.
Відповідальна особа від балансоутримувача:
 державний інспектор з енергетичного нагляду
Шосткінського сектору Управління Держенергонагляду у
Сумській області – Овсієнко Віктор Михайлович;
 тел. 066-709-48-57
Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях;
 адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23;
 адреса веб-сайту- http://www.spfu.gov.ua/.
Контактна особа:
 заступник начальника Управління - начальник відділу
приватизації та управління корпоративними правами
держави Управління забезпечення реалізації повноважень у
Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна;
 тел. (0542) 36-11-32.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46
Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/3lVwY5H

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.

