
Київська обл., Білоцерківський
(Володарський) р-н, 
смт Володарка, вул. Миру, 7

Окреме майно – адміністративна будівля загальною
площею 297,9 кв.м.

Балансоутримувач: Головне управління статистики 
у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731); 
адреса: 04053, м. Київ, вул. Олександра Кониського
(Тургенєвська), 71; тел./факс +38 044 486 56 06.

Опис: об’єкт приватизації – окремо розташована 
двоповерхова адміністративна будівля із підвалом. 
Рік побудови – до 1900 року. Загальна площа 297,9 кв.м, 
у тому числі: 
 1 поверх – 217,3 кв.м;
 2 поверх – 51,5 кв.м; 
 підвал – 29,1 кв.м.
Основні конструктивні елементи:
 фундамент – кам’яний; 
 стіни – цегляні; 
 перекриття – настил із дерева по дерев’яним балкам; 
 дах - одно і двосхилий, чотирьохсхилий, крокви із 

бревен покриті шифером.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Київська обл., Білоцерківський (Володарський) 
р-н*, смт Володарка, вул. Миру, 7:

*Володарський р-н у Київській області ліквідовано відповідно до Постанови  Верховної 
Ради України від 17.07.2020  № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів».

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для 
конторських та адміністративних цілей інші.

Станом на 01.03.2023 договори оренди щодо Об’єкта 
приватизації або його частин відсутні.

Загальна площа земельних ділянок:

0,2677 га

Загальна площа будівель та споруд:

297,9 кв. м.

20.03.2023

Адміністративна будівля
загальною площею
297,9 кв.м

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Інформація 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 27.02.2023 № 324180142

Державна. 
Державна 
служба 
статистики 
України 
(код за 
ЄДРПОУ 
37507880)



https://bit.ly/42nzmFN

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:
 без умов.

Огляд об'єкта приватизації: в робочі дні з 8.30 до 17.00 
(крім вихідних), обідня перерва з 13.00 до 13.30, 
за місцем його розташування, звернувшись до 
балансоутримувача об’єкта приватизації – Головного 
управління статистики у Київській області.

Відповідальна особа:
 представник балансоутримувача – Карнаухов

Микола Вікторович;
 телефон: + 38 095 364 61 41; 
 Е-mail: kous@kyivobl.ukrstat.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;
 телефони для довідок: +380 44 200 2540, +380 44 200 

2538. 

Контактна особа організатора аукціону:
 заступник начальника управління приватизації, 

контролю за договорами купівлі-продажу та умов 
використання державного майна – начальник 
відділу приватизації Мельнікова Наталя 
Олександрівна; 

 адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua.

Відомості про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Київська обл., Білоцерківський
(Володарський) р-н*, смт Володарка, вул. Миру, 7:

*Володарський р-н у Київській області ліквідовано відповідно до Постанови  
Верховної Ради України від 17.07.2020  № 807-IX «Про утворення та ліквідацію 
районів»
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Державна.
Державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, серія ЯЯ 
№ 151057 від 21.12.2009
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