
Київська обл.,                               
Білоцерківський р-н, смт Гребінки,                                                     
вул. Святопокровська, 193 

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами загальною площею 208,5 кв. м.  
Балансоутримувач: СТОВ «Гребінківське» (код за ЄДРПОУ 
00861423); адреса: 08662, Київська обл., Васильківський 
район, смт Гребінки, вул. Партизанська, 19А; тел./факс 
+380 45 717 1333. 
Опис: до складу об’єкта приватизації входять: 
 одноповерхова цегляна нежитлова будівля (літ.А) з 

прибудовою (літ.А1) загальною площею 180,0 кв.м. 
Рік побудови – 1964. Фундамент цегляний, стіни 
цегляні та дощані, покрівля –азбестоцементні хвилясті 
листи, перекриття – дерев’яне, комунікації – відсутні. 
Стан незадовільний; 

 одноповерхова цегляна нежитлова будівля (літ.Б) з 
прибудовою (літ.Б1) загальною площею 28,5 кв.м. Рік 
побудови – 1964. Фундамент цегляний та дощаний, 
стіни цегляні та дощані, покрівля – азбестоцементні 
хвилясті листи, перекриття – дерев’яне, комунікації – 
відсутні. Стан незадовільний.  

 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під 
об’єктом приватизації не сформована. 
 

Відомості про договори оренди: об’єкт приватизації в 
оренді не перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не сформована 

Загальна площа будівель та споруд: 

208,5 кв. м. 
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Громадський будинок з 
господарськими 
(допоміжними) 
будівлями та спорудами 
загальною площею  
208,5 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3s6ttvm 

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 об’єкта приватизації відповідно до статті 26 
Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» протягом 30 календарних днів з 
моменту переходу права власності на об’єкт 
приватизації зобов’язаний відшкодувати 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 приватизації, з метою 
визначення його стартової ціни, у розмірі 5 900,00 грн 
(П’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок). 
Огляд об'єкта приватизації: доступ до об’єкта не 
обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем 
розташування об’єкта: Київська обл., Білоцерківський 
р-н, смт Гребінки, вул. Святопокровська, 193. 
Контактна особа, відповідальна за забезпечення 
можливості огляду об’єкта приватизації: заступник 
начальника управління приватизації, контролю за 
договорами купівлі-продажу та умов використання 
державного майна – начальник відділу приватизації 
Мельнікова Наталя Олександрівна, тел. +380 44 200 
2538, адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ,  
проспект Голосіївський, 50, адреса веб-сайту – 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html;  
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. 
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38. 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н,  
смт Гребінки, вул. Святопокровська, 193: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: 1220.5 Адміністративно-
побутові будівлі промислових підприємств. 
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Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності  
від 24.06.2021  
№ 263102597 

Державна.  
Регіональне відділення 
Фонду державного 
майна України по 
Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях 
(код за ЄДРПОУ 
43173325) 
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