
Загальні характеристики

м. Київ, 

вул. Білецького Академіка, 34

Загальна площа будівель та споруд:

51,7 кв. м.

Загальна площа земельних ділянок:

технічна документація на земельну
ділянку не оформлена

Балансоутримувач:

Філія «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» 
(зберігач)

На об’єкт зареєстровано право 
власності. Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 
№39316620 від 18.06.2015 року, 

реєстраційний номер об’єкта: 
661601480000.

04.03.2021

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення

• Сауна - одноповерхова прибудова до
технологічної будівлі (котельні колишньої),
нежитлового призначення. Рік введення в
експлуатацію - 1996. Вхід в сауну здійснюється
через окремий відокремлений вхід, який
знаходиться зі сторони будівлі орієнтованої до
паркану підприємства, через вузьку доріжку.
Дах - азбоцементні листи по дерев’яним
кроквам. Фундамент стрічковий, із
залізобетонних плит, зовнішні стіни цегляні,
перегородки цегляні, перекриття
залізобетонне.

• Холодне водопостачання, електропостачання 
та каналізація відсутні.

• Сауна знаходиться в глибині закритої території
підприємства, в’їзд (під’їзд) через територію
Філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось».

• Споруда за призначенням не використовується.
• По відношенню до основних містоформуючих 

елементів Києва, об’єкт розташований на 
відстані: до центру - 10,0 км, до центрального 
залізничного вокзалу - 7,8 км, до центрального 
автовокзалу - 10,8 км, до аеропорту «Київ» - 7,6 
км, до річного порту - 11,2 км, до найближчої 
зупинки метро - 4,3 км.

Нежилий будинок -
сауна



https://bit.ly/3m68BQv

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

• сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки
в сумі 6000,00 гривень (шість тисяч гривень
00 копійок) без ПДВ протягом 30 днів з
моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу об’єкта;

• об’єкт соціально-культурного призначення
може бути перепрофільований.

Оглянути об’єкт можна кожної п’ятниці                  
з 14-00 до 15-00, за адресою:                                     
м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34,                    
за попереднім узгодженням з відповідальною 
особою Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по м.Києву            
(тел. (044) 281-00-35) для виїзду на місце 
розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по м.Києву,  
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г.
Телефон для довідок: (044) 281-00-35.

https://bit.ly/3m68BQv
mailto:privatization@spfu.gov.ua
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