
Київська обл.,                                            
м. Фастів,                                                            
вул. Гусєва, 27 

Нежитлова будівля автотракторних класів загальною 
площею 458,2 кв. м.  
 

Балансоутримувач:  ВАТ «Сільгосптехніка» (код за 
ЄДРПОУ 03744994; правонаступник: АТ «Фастівська 
сільгосптехніка»); адреса: 08503, Київська обл., м. Фастів, 
вул. Гусєва, 27; тел.: +380 67 466 1804. 
 

Опис: об’єкт приватизації – нежитлова триповерхова 
будівля з підвалом. Будівля має один вхід.  
 

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: 
 фундамент – бетонний;  
 стіни – бетонні;  
 перекриття – бетонні;  
 покрівля – азбестоцементні хвилясті листи.  
Комунікації відсутні. Об’єкт потребує ремонту. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Гусєва, 27: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1274.6 Господарські 
будівлі.  
 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації: окремо не 
виділена. 
 

Станом на 01.02.2022 Об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

458,2 кв. м. 

23.02.2022  

Нежитлова будівля 
автотракторних класів 
загальною площею  
458,2 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва  Загальна 
площа 
(м кв.) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення права 
власності 

Форма 
власності  

та власник 

Нежитлова 
будівля 
автотрактор-
них класів  

458,2 

18
19

48
28

 

Свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно  
ЯЯЯ № 434140 від 19.03.2007. 
Інформаційна довідка 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 19.01.2022  
295335548. 

Державна.  
Держава в 
особі 
Верховної 
Ради України 



https://bit.ly/3QXSP9s 

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 відповідно до статті 26 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» 
протягом тридцяти 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 сумі 6 950,00 грн (Шість тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят гривень 00 коп.). 
 

Огляд об'єкта приватизації: в робочі дні 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, за місцем його розташування:  
Київська обл., м. Фастів, вул. Гусєва, 27, звернувшись до 
організатора аукціону. 
 

Відповідальна особа: Голова правління АТ «Фастівська 
сільгосптехніка» Кушнір Віталій Петрович, тел. +38 04565 
661 10; +38 04565 661 14. 
 

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; 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: +380 44 200 2540, +380 44 200 
2538; адреса веб-сайту - 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. 
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