
м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8

Об’єкт незавершеного будівництва – лабораторно-
експериментальний корпус.
Балансоутримувач: відсутній.
Орган управління: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по місту Києву.
Рівень готовності: 
 лабораторного корпусу – 50%;
 будівлі експериментального цеху – 59%.
Опис: об’єкт незавершеного будівництва розташований на території 
підприємства ВАТ «Київський завод експериментальних 
конструкцій», складається з 9-ти поверхової залізобетонної будівлі 
лабораторного корпусу та прибудованого до неї одноповерхового 
експериментального цеху. Земельна ділянка обмежена з трьох 
сторін внутрішньозаводськими дорогами, а з четвертої сторони 
будинком НДІ «Енергопроект». При цьому, торцева частина 
експериментального цеху з однієї сторони прилягає до фасаду 
будинку НДІ.
Доступ на будівельний майданчик передбачений через прохідну 
заводу по асфальтобетонній дорозі. Будівельний майданчик не 
огороджений та не  охороняється, обмежений з трьох сторін 
внутрізаводськими дорогами.
Об’єкт знаходиться в Дніпровському районі м. Києва (місцевість 
«Стара Дарниця»). 
Найближчі станції метро – Лісова (4,9 км), Чернігівська (3,6 км) та 
Дарниця (5,0 км).
Відстань від лабораторно-експериментального корпусу до 
Дарницької площі – 2,3 км, до центру міста (Головпоштамт) – 13,2 км, 
автовокзалу – 16,2 км, залізничного вокзалу – 16,8 км, аеропорту 
«Бориспіль» - 24,2 км, річкового порту – 12,0 км. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8:

Функціональне використання: -.

Загальна площа земельних ділянок:

0,2847 га
Загальна площа будівель та  споруд:

4100,00 кв. м.

16.01.2023

Лабораторно -
експериментальний
корпус

Загальні характеристики

Вид майна: об’єкт незавершеного 
будівництва

Назва Загальна 
площа 
(м. кв)

Реєстра-
ційний
номер

Підстава 
виникнення права 

власності

Форма власності 
та власник

Об’єкт незавер-
шеного
будівництва –
лабораторно-
експеримен-
тальний корпус 4100,00
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0
00

Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 
15.12.2020  
індексний номер 
витягу 237093402

Форма власності 
– державна; 
власник –
Держава в особі 
Регіонального 
відділення Фонду 
державного 
майна України по 
місту Києву



https://bit.ly/3kkHd5q

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 17-00 за 
адресою:  м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.

Відповідальна особа:
 Холодило Олена Василівна; 
 тел.: (044) 281-00-35.  

Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

м. 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. 

Умови приватизації:

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8:

Назва Площа 
земель-

ної
ділянки 
(м кв.)

Кадаст-
ровий
номер

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки

Форма власності, підстава на 
право користування земельною 

ділянкою, інформація про 
обтяження
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Для 
завершення 
будівництва та 
подальшої 
експлуатації 
лабораторно-
експеримен-
тального корпу-
су по вул. Алма-
Атинська, 8 у 
Дніпровському 
районі

Право постійного користування 
землею  оформлено за 
Державним аварійно-
рятувальним центром 
Міністерства енергетики 
відповідно до Державного акту 
на право постійного
користування землею та Рішення
Київської міської ради від
08.07.1999 №349/450

Контакти
Контакт-центр: 0-800-50-56-46
privatization@spfu.gov.ua

mailto:privatization@spfu.gov.ua

