
Київська обл.,  
м. Сквира, 
вул. Грушевського, 10 

Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.  
 

Балансоутримувач:  відсутній. 
 

Опис: об’єкт незавершеного будівництва складається із 
житлового будинку (літ.А) та сараю (літ.Б); загальна 
площа об’єкта незавершеного будівництва – 320,2 кв.м; 
рівень будівельної готовності – 46%.  
 

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: 
 стіни виконані із цегли (відсоток готовності 90%);  
 фундамент – бетонний (відсоток готовності 100%);  
 перегородки – цегляні (відсоток готовності 90%);  
 перекриття – з/б панелі (відсоток готовності 90%);  
 підлога – не оздоблена, покриття відсутнє;  
 оздоблення віконних та дверних прорізів – відсутнє;  
 оздоблювальні роботи не здійснювались;  
 елементи інженерного забезпечення відсутні.  
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не 
сформована.  
 

Загальна площа земельних ділянок: 

не сформована 

Загальна площа будівель та споруд: 

320,2 кв. м. 

 

04.02.2022  

Житловий будинок 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт незавершеного 
будівництва 



https://bit.ly/3sjcYMp 

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 
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 7 150,00 грн (Сім тисяч сто 
п’ятдесят грн 00 коп.). 
 

Огляд об'єкта приватизації: доступ до об’єкта не 
обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем 
розташування об’єкта: Київська обл., м. Сквира,  
вул. Грушевського, 10. 
 

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., м. Сквира,  
вул. Грушевського, 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: -. 
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Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності  
від 14.12.2021   
№ 290152936 

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