
Чернігівська обл.,                                 
Ніжинський (Бобровицький) р-н,                       
с. Вороньки, вул. Декабристів,76 

Операторна панельна стаціонарна з площадкою 
асфальтобетонною. 
 

Балансоутримувач: відсутній. 
 

Опис: об’єкт приватизації - одноповерхова цегляна 
будівля операторної літ. А-1 загальною площею 20,7 кв.м 
та площадка асфальтобетонна №1 загальною площею 
158,5 кв.м. Рік вводу в експлуатацію об’єкта - 1988.  
Характеристика конструктиву будівлі: 
 фундамент будівлі - бетонний;  
 стіни, перекриття - залізобетонні плити;  
 покрівля - шиферна;  
 підлога - бетонна.  
Комунікації відсутні. Об’єкт тривалий час не 
експлуатується за цільовим призначенням та потребує 
виконання ремонтних робіт.  
Об’єкт розташований в центральній частині села 
Вороньки Ніжинського (Бобровицького) району  
Чернігівської області. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Чернігівська обл., Ніжинський (Бобровицький*) 
р-н, с. Вороньки, вул. Декабристів,76: 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Відповідно до постанови Верховної Ради України №807 від 
17.07.2020 Бобровицький район Чернігівської області ліквідовано. 

Функціональне використання: 1999.9 Інші будівлі. 
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під 
об’єктом приватизації окремо не виділена. 
 

Станом на 01.10.2022 об'єкт приватизації  в оренді не 
перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

20,7 кв. м. 

05.10.2022  

Операторна панельна 
стаціонарна з площадкою 
асфальтобетонною 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення права 
власності 

Форма 
власності та 

власник 

Операторна 
панельна 
стаціонарна з 
площадкою 
асфальто-
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 Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію 
права власності , індексний 
номер витягу №299458135 
від 14.02.2022 

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України (код 
за ЄДРПОУ 
00032945) 



https://bit.ly/3VzAIJV 

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 

 без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 16-00 
за місцезнаходженням об’єкта: Чернігівська обл., 
Ніжинський (Бобровицький) р-н, с. Вороньки,              
вул. Декабристів,76. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях;  

 адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.  
 

Найменування представника організатора аукціону:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Чернігівській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях;  

 адреса: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3 поверх, 
кімната 319;  

 тел. (0462) 676-302;  
 адреса веб-сайту: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.  
 

Час роботи:  
 пн. – чт. – з 8.00 до 17.00;  
 пт. – з 8.00 до 15.45;  
 перерва на обід – з 12.30 до 13.15.  
 

Контактна особа:  
 Барабаш Регіна Анатоліївна;  
 тел. +38(063) 427 55 46;   
 e-mail: regina036@ukr.net. 

Умови приватизації: 
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