
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 
13/1

Окреме майно – група нежитлових приміщень, 
загальною площею 370,6 кв.м, № 200, літ. Б:Б' (№№ 1-6 
площею 75,8 кв.м, мск № II-XVI площею 294,8 кв.м), за 
адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1.

Балансоутримувач: Управління агропромислового 
розвитку Київської обласної державної адміністрації 
(код за ЄДРПОУ 00731583), за адресою: м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 13/1, тел.: (044) 234-63-24, 
e-mail: apk@koda.gov.ua.

Опис: до складу Об’єкта приватизації входять нежитлові 
приміщення №№ 1-6 загальною площею 75,8 кв.м, а 
саме: №1 – 24,2 кв.м, №2 – 12,3 кв.м, №3 – 10,0 кв.м, №4 
– 7,8 кв.м, №5 -13,0 кв.м, №6 -8,5 кв.м. та  місця 
спільного користування № II-XVI загальною  площею 294,8 
кв.м, які знаходяться на другому поверсі 5-ти поверхової 
адміністративної будівлі. На другому поверсі  
знаходяться й інші власники нежитлових приміщень. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1:

Функціональне використання (відповідно до 
класифікатора державного майна, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 
15.03.2006 №461): 1220.1 Будівлі органів державного та 
місцевого управління.

Станом на 16.01.2022 об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває.

Загальна площа земельних ділянок:

відсутня
Загальна площа будівель та  споруд:

370,6 кв. м.

18.01.2023

Група нежитлових 
приміщень, загальною 
площею 370,6 кв.м, № 200, 
літ. Б:Б' (№№ 1-6 площею 
75,8 кв.м, мск № II-XVI 
площею 294,8 кв.м)

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності  
№313656040 
від 28.10.2022

Державна, 
Київська
обласна
державна
адміністрація
(код за 
ЄДРПОУ 
00022533)

mailto:apk@koda.gov.ua


https://bit.ly/3ZVvlaq

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.

Детальна інформація 
про об'єкт:

 без умов. 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 16-00
за місцем розташування Об’єкта приватизації за 
попередньою домовленістю.

Відповідальна особа:
 Марченко Іван Євгенович (представник

балансоутримувача);
 телефон: 095-820-26-40; 
 E-mail: apk@koda.gov.ua.

Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по місту Києву; 
 адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50-Г; 
 адреса веб-сайту –

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html;
 телефон для довідок: (044) 281-00-35; 
 час роботи: з 08:00-17:00 (крім вихідних), п’ятниця –

з 08:00-15:45, обідня перерва – з 12:00-12:45.

Контактна особа організатора аукціону: Шкуріна Тетяна 
Михайлівна.

Умови приватизації:

Контакти

Контакт-центр: 0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua
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