
м. Київ,  

вул. Охтирська, 5-17 

Об`єкт незавершеного будівництва - спецгараж на 50 
автомобілів. Розташований у Солом’янському районі м. Києва, 
місцевість Совки, в оточенні малоповерхової приватної 
забудови на відгородженій ділянці на відстані 1,3 км від ст. м. 
«Васильківська». 

ОНБ являє собою однорівневу прямокутну в плані споруду, з 
північної сторони повністю заглиблену в землю  на 4 м., при 
цьому, за рахунок значного ухилу земельної ділянки, південна 
частина споруди знаходиться на поверхні. Спецгараж 
споруджений з монолітного залізобетону, з монолітним 
перекриттям значної товщини, що підтримується опірними 
залізобетонними колонами.  

Інженерна інфраструктура на об’єкті відсутня. 

Рівень будівельної готовності: фундамент - з/б - 90% 
готовності; стіни - з/б - 80% готовності; перегородки - з/б - 40% 
готовності; перекриття - з/б - 90% готовності; підлога - бетон - 
70% готовності; покрівля - відсутня - 0% готовності; вікна - 
відсутні - 0% готовності; двері - відсутні - 0% готовності; 
інженерне - відсутнє - 0% готовності; оздоблення - відсутнє - 0% 
готовності. 

Загальна площа приміщень : 791,8 кв. м. 

Відомості про будівлі: об’єкт належить Державі в особі РВ 
ФДМУ по місту Києву, що підтверджується наявністю 
державної реєстрації права власності на Об’єкт в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності, проведеною 14.01.2020 року, реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна: 2008475280000, номер запису про 
право власності: 35058256. 

Інформація про земельну ділянку: відповідно до листа 
Департаменту земельних ресурсів Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської держаної 
адміністрації) земельна ділянка по вул. Охтирська, 5-17 
площею 1,3371 га (код 72:437:0090). 
Згідно публічної кадастрової карти, розміщеної на сайті 
Держгеокадастру, статус земельної ділянки, на якій 
розташований об’єкт, не визначено та інформація про 
земельну ділянку не внесена. 

Загальна площа земельних ділянок: 

1,3371 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

791,8 кв. м. 

26.05.2021

Спецгараж на 50 

автомобілів 

Загальні характеристики 

Вид майна: об`єкт незавершеного 
будівництва 



https://bit.ly/3dUnaWl 

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 об’єкта приватизації 
(договір від 25.01.2021 № 1-Д) на рахунок органу 
приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-
продажу, в сумі 9900,00 гривень (дев’ять тисяч дев’ятсот 
гривень 00 копійок) без ПДВ протягом 30 днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
об’єкта. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні 
з 9-00 до 17-00, за адресою: м.Київ, вул. Охтирська, 
5-17, тел.: (044) 281-00-35.

Відповідальна особа: Рудчук Галина Степанівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву, адреса: м. Київ, 
бульвар Тараса Шевченка 50-Г,  адреса веб-сайту  –  
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.  
Телефон для довідок: (044) 281-00-35.  

mailto:privatization@spfu.gov.ua

