
Чернігівська обл., Ніжинський р-н, 
м. Ніжин, вул. 3-я Лінія, 11а

Балансоутримувач: Спеціальний авіаційний загін Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (код за ЄДРПОУ 33965532), 
адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 90, тел. 
(04631) 7-80-61.
Опис об’єкта приватизації: триповерхова цегляна будівля 
загальною площею 304,7 кв.м. Рік побудови – 1956. Фундамент 
будівлі – бетонний; стіни, перегородки – цегляні, поштукатурені; 
перекриття – підшивне по дерев’яним балкам, залізо-бетонні 
панелі; підлога – дощата на лагах, бетонна; покрівля – суміщена 
рулонна; сходи – бетонні; оздоблення зовнішнє – під розшивку 
швів. Наявні: електропостачання, постачання холодної води 
(централізоване). Газопостачання, опалення – відсутні.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. 3-я Лінія, 11а:

Об'єкт приватизації  не перебуває в оренді.

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Чернігівська обл., м.Ніжин, вул.Космонавтів, 
земельна ділянка, 90 :

Загальна площаземельних ділянок:

569,7784 га

Загальна площа будівель та споруд:

304,7 кв. м.

22.11.2022

Нежитлова будівля
“церква” загальною
площею 304,7 кв.м.

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Інформація з ДРРП на 
нерухоме майно та 
Реєстру прав власності
на нерухоме майно, 
про реєстрацію права 
власності, номер 
інформаційної довідки
279890196 від
19.10.2021

Державна. Міністерство
України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильсько ї 
катастрофи (код за 
ЄДРПОУ 33965532) 
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інформація про обтяження
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Для розміщення
та постійної
діяльності органів
МНС 

Державна. Власник: 
Чернігівська ОДА. 
Правокористувач: 
Спеціальний авіаційний 
загін 
Оперативнорятувальної
служби цивільного захисту 
ДСНС України * (державний 
акт на право постійного 
користування ІІ-ЧН № 
000782 від 02.06.2004)



https://bit.ly/3OrO0W1

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 обл., м. 
Ніжин, вул. 3-я Лінія, 11а

Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

Представник організатора аукціону: 
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Чернігівській області; 
 адреса: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, 

кімната 319, 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 15.45. Перерва на обід з 12.30 до 13.15 год. 

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

https://bit.ly/3OrO0W1
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html

