
Загальні характеристики 

 Київська область,  

м. Васильків,  

вул. Грушевського, 1. 

Нежитлова будівля 
загальною площею  
262,3 кв. м. 

Об’єкт малої приватизації являє собою окремо 
розташовану одноповерхову нежитлову будівлю 
загальною площею 262,3 кв.м.  
 
Рік побудови – 1973. Будівля капітальна, складної 
конфігурації у плані. Має 2 окремі входи, що формують 
окремі групи приміщень, які з’єднуються між собою. З 
фасадної частини по усій довжині натягнутий великий 
банер.  
 
Основні конструктивні елементи будівлі:  
 
• фундамент – бетонний;  
• стіни – дерев’яні обкладені цеглою;  
• покрівля – шифер; отвори – дерев’яні (оздоблення 
отворів відсутнє).  
 

Інженерне обладнання відсутнє (наявні сліди 
демонтажу).  
 
Будівля розташована в центральній частині міста 
Васильків на розі проїзду вул.Соборної та 
вул.Грушевського. Будівля не охороняється, територія 
огородження, вхід на територію здійснюється через 
дерев’яні двері. Територія біля будівлі поросла 
чагарниками. 
 
Земельна ділянка окремо не виділена.  
 
Щодо права користування об’єктом ведеться судова 
справа № 911/2175/19.  
 
Об’єкт зареєстровано. 
Номер документу про реєстрацію: 764793932107. 
Дата реєстрації: 28.10.2015. 
 
 
 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

262,3 кв. м. 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

окремо не виділена  

25.01.2021 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/39dnOev 

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 

• компенсувати Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях витрати на оплату послуг 
суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки 
об’єкта малої приватизації у розмірі 4 600 (чотири 
тисячі шістсот) гривень 00 копійок протягом 
тридцяти календарних днів з дати укладення 
договору купівлі-продажу. 

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем 
його розташування.  

Контактна особа: Карнаухов Микола Вікторович, 
тел. (095) 364-61-41. 

Час роботи: з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 
12:30 до 13:15. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

