
Чернігівська обл.,                       
Прилуцький (колишній 
Талалаївський) р-н,                                              
с. Березівка, вул. Кочубея, 1 

Нежитлова будівля з приналежним майном (сарай Б-1, 
сарай Д-1, погріб ПГ-1, колодязь К-1). 
 

Балансоутримувач: Талалаївська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 
00721099), адреса: Чернігівська обл., смт Талалаївка,  
вул. Степова, 1, тел. (0435) 2-13-00. 
 

Опис: об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова 
цегляна будівля загальною площею 50,0 кв.м, побудована 
в 1967 році. Будівлю  побудовано з дерева, обкладено 
цеглою, перекриття з дерев’яних конструктивних 
елементів, покрівля шиферна. В 1980 році було зроблено 
прибудову 10,5 кв.м. На території, крім нежитлової будівлі 
знаходяться: сарай загальною площею 51,0 кв.м 
(побудовано в 1968 році з дерева, покрівля шиферна); 
сарай загальною площею 24,3 кв.м (побудовано в 1970 
році з дерева, покрівля шиферна); погріб з цегли 
(побудовано у 1977 році); огорожа дерев’яна. Всі 
об’єкти  нерухомості потребують капітального ремонту. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Чернігівська область, Прилуцький (колишній 
Талалаївський) район, с. Березівка, вул. Кочубея, 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: 1999.9 Інші будівлі. 
 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації: окремо не 
виділена. 
 

Об’єкт або його частина в оренді не перебувають.  

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

50,0 кв. м. 
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Інформація з 
Державного  реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно № 
289032960 від 
08.12.2021; Витяг  про 
реєстрацію права 
власності  на нерухоме 
майно, номер витягу 
№22933263 від 
04.06.2009 

Державна,  
Міністерство аграрної 
політики оперативного 
управління 
Талалаївської районної 
державної лікарні 
ветеринарної медицини 

(код за ЄДРПОУ 
00721099 ) 

Загальні характеристики 



https://bit.ly/3I4AtPx 

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, 
Прилуцький (колишній Талалаївський) район, с. Березівка, 
вул. Кочубея, 1.  
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

 

Представник організатора аукціону:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень                        

у Чернігівській області;  
 адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43; 
 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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