22.02.2022

Окреме майно
державної установи
«Ірпінський виправний
центр (№132)»
Вид майна: окреме майно

08298, Київська обл.,
м. Ірпінь, смт Коцюбинське,
вул. Залізнична, 1.

Загальні характеристики
Окреме майно ДУ "Ірпінський виправний центр (№ 132)"
складається з 44 об'єктів нерухомості, розташованих в
центральній частині смт. Коцюбинське.
Відстань від міста розташування об’єкта до м. Києва – 2,8
км., до станції метро «Академмістечко» - 6,4 км.
У пішохідній досяжності від б'єкта розташовані міський
парк відпочинку (150 м), залізнична станція “Біличі” (120
м), загальноосвітня школа № 18 (650 м), сучасний
житловий комплекс, об'єкти соціальної інфраструктури.

Загальна площа земельних ділянок:

8,2953 га
Загальна площа будівель та споруд:

27 830,6 кв. м.

На об’єкті наявні водопостачання та каналізаційна
мережа. Електропостачання здійснюється двома
підстанціями: 700 та 490 кВт.
Об’єкт приватизації припинив свою профільну діяльність
в серпні 2019 року.

Об’єкт приватизації розташований на 3 земельних
ділянках загальною площею 8,2953 га, в т.ч.:
- кадастровий номер 3210946200:01:034:0014,
площа –6,1884 га;
- кадастровий номер 3210946200:01:034:0015,
площа – 2,0963 га;
- кадастровий номер 3210946200:01:034:0016,
площа – 0,0106 га.
Тип власності зазначених земельних ділянок: державна;
цільове призначення земельних ділянок – іншого
громадського призначення; категорія земель – землі
житлової та громадської забудови, вид обмеження –
охоронна зона навколо промислового об’єкта.
На земельній ділянці площею 6,1884 га, кадастровий
номер 3210946200:01:034:0014, розташована будівля
сімейного гуртожитку, заг. пл. 831,1 кв. м, за адресою:
вул. Залізнична, буд. 5, смт Коцюбинське, Київська обл.,
що обліковується на балансі державного підприємства
«Центр оцінки інформації» (код ЄДРПОУ 00209131).

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт
приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому
питання землекористування покупець вирішує самостійно
в установленому чинним законодавством порядку, після
переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації.

Умови приватизації:
- аукціон без умов.
Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 1600 за місцезнаходженням:
08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське,
вул. Залізнична, 1.
Відповідальна особа: Пархомчук Леонід Петрович –
інспектор групи охорони державної установи
«Ірпінський виправний центр (№132)», старший
лейтенант внутрішньої служби, тел. (050) 802-90-25.
Контактна особа, відповідальна за забезпечення
можливості огляду об’єкта приватизації:
 начальник управління приватизації, контролю за
договорами купівлі-продажу та умов використання
державного майна Києнко Сергій Миколайович;
 тел. (044) 200-25-40;
 адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua.

Контакти
Контакт-центр: 0-800-50-56-46
Investor Relations Office: +38 044 200 34 38
ir@spfu.gov.ua
privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/3d3EZSk

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.

