23.11.2020

Нежитлова будівля

Вид майна: окреме майно

Київська область,
м.Бровари,
вул. Ярослава Мудрого, 32.

Загальні характеристики
•
•
•
•
•
Загальна площа будівель та споруд:

275,8 кв. м.
Загальна площа земельних ділянок:
Окремо не виділена

Балансоутримувач:
Головне управління статистики у
Київській області, код за ЄДРПОУ 02360731

Рік побудови 1948.
Будівельний об’єм – 1 511 куб.м.
Висота поверху близько 4,05 м.
Площа основи –383,3 кв.м (з ганками).
Будівля в плані прямокутна, має три окремих входи,
розташовані на лівому фасаді. Планування приміщень
хаотичне. Стіни та фундамент будівлі виконані з цегли.
Внутрішні перегородки – цегляні. Перекриття будівлі
виконані із застосуванням залізобетонних плит.
Покрівля з азбоцементних листів. Підлога дощата.
Ганки бетонні.
• З інженерних мереж присутні електрика, водопровід,
каналізація, централізоване опалення.
• Стан несучих елементів будівлі є задовільним, не
несучих – потребує ремонту.
• Будівля розташована в районі, наближеному до
центру міста Бровари, на фасаді вулиці Ярослава
Мудрого (на відстані 50 м від дороги). На вулицю
виходить торцевим фасадом. В найближчому оточенні
об’єкта знаходяться з правого боку – сучасні
багатоповерхові новобудови та дитячий майданчик,
зліва – житлові 2-поверхові будинки старої забудови.
Неподалік розташовані: Ощадбанк, поліція, кафе,
магазини. Під’їзд до будівлі здійснюється по
асфальтовій дорозі. Об’єкт охороняється, територія не
огороджена.

Умови приватизації
• сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки
в сумі 4600,00 протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівліпродажу об’єкта.

Оглянути об’єкт можна у робочі дні з 10-00 до
13-00 за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава
Мудрого, 32.
Відповідальна особа: представник
балансоутримувача – Карнаухов Микола
Вікторович, Тел.: (095) 364-61-41

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

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

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.

