
м. Київ, вул. Московська, 8 

Частина нежитлових приміщень корпусу №7, загальною площею 
150,0  кв.м.  
Балансоутримувач: державне підприємство завод «Арсенал» (код за 
ЄДРПОУ 14310520), адреса: вул. Московська, 8, м. Київ,  
телефон: (044)280-41-85. 
Опис: об’єкт приватизації - частина нежитлових приміщень корпусу 
№7, площею 150,0 кв.м, які знаходяться на другому поверсі будівлі 
корпусу №7; не мають окремого (власного) входу, тому прохід до 
вказаних приміщень здійснюється через інші приміщення, які 
належать на праві приватної власності  ТОВ «БУДТРАНСЕРВІС». 
Нежитлова будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення - 
корпус №7 «Ковальська майстерня», включена до Переліку щойно 
виявлених об’єктів культурної спадщини (позиція 190 наказу 
Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА) від 25.06.2011 №10/38-11), 
прийнята на облік наказом Департаменту охорони культурної 
спадщини від 11.10.2018 №05-ОД, перезатверджений наказом 
Департаменту охорони культурної спадщини від 27.12.2019 №109, 
охоронний № 4105. Вказана будівля не занесена до Списку 
будинків-пам’яток архітектури, приватизація яких заборонена. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
м. Київ, вул. Московська, 8: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Функціональне використання: 1220.9 - розміщення офісних 
приміщень. 
Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
м. Київ, вул. Московська, 8: 

Загальна площа земельних ділянок:  

19,7331 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

150,0 кв. м. 

28.08.2021  

Частина нежитлових 
приміщень корпусу № 7, 
загальною площею 150 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва  Загаль-
на 

площа 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення права 
власності 

Форма 
власності  

та власник 
Частина 
нежитло-
вих примі-
щень 
корпусу 
№7, 
площею 
150,0  кв.м 

150,0  
кв.м. 

2
1
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3
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0
00

 

Інформація з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру 
прав власності на нерухоме 
майно, Державного реєстру 
Іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо 
об’єкта нерухомого майна від 
15.07.2021 № 265974921 

Державна, 
Державне 
космічне 
агенство 
України 
(код за 
ЄДРПОУ 
00041482) 

Наз-
ва 

Площа 
земель-

ної 
ділянки 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 

Зе
м

ел
ьн

а 
 

д
іл

ян
ка

 

19,7331 
га 

8
0

0
0

0
00

0
00

: 
8

2
:0

3
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00
01

 

Для експлуатації та 
обслуговування 
комплексу будівель і 
споруд виробничого, 
житлового та 
соціально-побутового 
призначення 

Державна,   відповідно до 
Розпорядження  виконавчого 
органу Київської міської ради 
(КМДА) від 15.05.2017 №570  
передана у постійне  
користування ДП  заводу 
«Арсенал»  



https://bit.ly/3kELVHs 

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: 
Покупець зобов’язаний від дати переходу права власності 
забезпечити: 
 збереження частини нежитлових приміщень корпусу №7, 

площею 150,0 кв.м, відповідно до вимог Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору 
на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини від 
13.06.2019 №4105, що укладений  між  Департаментом 
охорони культурної спадщини виконавчого органу  Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 
Державним підприємством Завод «Арсенал»; 

 - укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини 
охоронний договір на частину нежитлових приміщень корпусу 
№7, площею 150,0 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 
8 (щойно виявлений об’єкт культурної спадщини - «Ковальська 
майстерня» (корпус №7)) не пізніше  ніж  тридцять днів після 
передачі об’єкта приватизації за актом приймання-передачі та 
дотримуватися умов такого охоронного договору. 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва  з 
12:00 до 13:00) за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8. 
Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Моспан Іван Олександрович;  
 телефон: 044-253-14-35 (приймальна). 
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 
Контактна особа:  
 Шкуріна Тетяна Михайлівна;  
 телефон: (044) 281-00-35. 

Перелік майна, переданого в оренду станом на 
11.08.2021: 

Орендар Назва об’єкта 
оренди 

Орендо-
вана  

площа,  
кв.м 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін  
його дії 

Орендна 
плата  за 
1 кв.м. за 
міс. без 

ПДВ 

ГО «ЦЕНТР 
ПАМ’ЯТКО-

ОХОРОННИХ 
ТА 

МІСТОБУДІВ-
НИХ ДОСЛІД-

ЖЕНЬ» 

Частина 
нежитлових 
приміщень, 
загальною 

площею 
150,0 кв.м в 

будівлі 
корпусу №7 
(літера «И») 

150,0 

З метою 
розміщення 
громадської 
організації на 
площі, що не 
використовується 
для провадження 
підприємницької 
діяльності –  
ГО «ЦЕНТР 
ПАМ’ЯТКО- 
ОХОРОННИХ ТА 
МІСТОБУДІВНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ» 

27.05.2019  
№80, 

термін дії 
до 

26.05.2044 

98,25 
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