
Чернігівська обл., Прилуцький
(Талалаївський) р-н, смт Талалаївка, 
вул. Народна (Пролетарська), 9

Будівля для конторських та адміністративних цілей
74,9 кв.м та гараж загальною площею 82,1 кв.м.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспожив-
служби в Чернігівській області (код за ЄДРПОУ 40310334), 
адреса: 14034, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. 1 Травня, 
180, тел. (04622) 3-01-19.
Опис: до складу об’єкта приватизації входять:
 одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 

74,9 кв.м, побудована в 1971 році. Будівля  цегляна, 
перекриття з дерев'яних конструктивних елементів, 
покрівля шиферна; 

 гараж загальною площею 82,1 кв.м на 2 бокси: 40,0 
кв.м і 42,1 кв.м відповідно, побудований в 1970 році з 
цегли, покрівля шиферна; 

 огорожа металева.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н. (Талалаїв-
ський р-н*), смт Талалаївка, вул. Народна (Пролетар-
ська)**, 9:

Функціональне використання: 1999.9 Інші будівлі.
Станом на 01.02.2023 об'єкт або його частини в оренді не 
перебувають.

Загальна площа земельних ділянок:

0,12 га
Загальна площа будівель та  споруд:

157,0 кв. м.

23.02.2023

Будівля для 
конторських та 
адміністративних цілей
74,9 кв.м та гараж 
загальною площею
82,1 кв.м.

Вид майна: окреме майно
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Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав 
на нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права власності 
№ 235706428 
від 07.12.2020.

Державна. Державна 
служба України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів (код за ЄДРПОУ 
39924774). Право 
оперативного управління: 
ГУ Держпродспоживслужби
в Чернігівській області (код 
за ЄДРПОУ 40310334)
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площею 
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Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав 
на нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права власності 
№ 235712139 
від 07.12.2020.

Державна. Державна 
служба України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів (код за ЄДРПОУ 
39924774).Право опера-
тивного управління: ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Чернігівській області (код за 
ЄДРПОУ 40310334)

Загальні характеристики



Відомості про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н. (Талалаїв-
ський р-н*), смт Талалаївка, вул. Народна (Пролетар-
ська)**, 9:

* Відповідно до постанови Верховної Ради України № 807 від 17.07.2020 
Талалаївський район Чернігівської області ліквідовано.
** Відповідно до рішення Талалаївської селищної ради "Про перейменування 
вулиць та провулків смт Талалаївка" від 25.12.2015 вулиця Пролетарська 
перейменована на вулицю Народну.
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Для розміщення та 
експлуатації 
адміністративних та 
господарських 
будівель і споруд

Державна. 
Державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою серії ЯЯ 
№ 372523 від 02.10.2007

https://bit.ly/3ItKPKV

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., 
Прилуцький (Талалаївський) р-н, смт Талалаївка, 
вул. Народна (Пролетарська), 9.

Відповідальна особа:
 від балансоутримувача: начальник Срібнянського

управління Головного управління Держпродспожив-
служби в Чернігівській області - Кононенко Микола
Миколайович, тел. (046-39) 2-62-40, 
e-mail: sr@vetmed.gov.ua;

 від організатора аукціону: Барабаш Регіна
Анатоліївна, тел. (0462) 676-225, 
e-mail: olha.tytarenko@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, 
адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. 

Представник організатора аукціону: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській 
області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях, адреса: м. Чернігів, 
проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, 
тел. (0462) 676-225, 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 год. 

Умови приватизації:
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