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 Більше аукціонів на privatization.gov.ua 



Легковийавтомобільмарки Infiniti, 
модель FX35

227 774

м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Окреме рухоме майно – легковий автомобіль
марки Infiniti, модель FX35, 2003 року
випуску, реєстраційний номер АА2518КН.
В оренді не перебуває. Арешти чи податкова
застава на об’єкт відсутні.
Тип КТЗ – загальний легковий – загальний
седан – В, номер шасі (кузова, рами) –
JNRAS08W14X202799, колір – коричневий,
повна маса – 1 920 кг.
З початку експлуатації пробіг складає – 146
657 км.
Є незначні пошкодження.

10.03.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-19-000002-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-19-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/legkovyj-avtomobil-marky-infiniti-model-fx35-m-kyyiv-vul-moskovska-8-korp-30/


Об’єкт незавершеного будівництва

9 318 600 

м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.

Об`єкт незавершеного будівництва – лабораторно
– експериментальний корпус, розташований на
території підприємства ПрАТ «Київський завод
експериментальних конструкцій».
Об’єкт складається з 9-ти поверхової
залізобетонної будівлі лабораторного корпусу та
прибудованого до неї одноповерхового
експериментального цеху. Площа забудови – 1
894,3 кв.м, площа ділянки – 0,46 га. Щільність
забудови – 40%. Загальна корисна площа
приміщень – 5 769,58 кв.м. Загальний
будівельний об’єм будівлі – 32 540,40 кв.м.

11.03.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-09-000057-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-09-000057-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-laboratorno-eksperimental-nij-korpus/


9 000

м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Окреме рухоме майно – легковий
автомобіль марки Daewoo, модель
Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний
номер АА4981НР.
В оренді не перебуває. Арешти чи
податкова застава на об’єкт відсутні. Тип
КТЗ – загальний легковий – загальний
седан – В, номер шасі (кузова, рами) –
KLAVF69WEWB130079, колір – зелений,
повна маса – 1 800 кг. З початку
експлуатації пробіг складає – 33 505 км.

17.03.2021

Легковийавтомобільмарки Daewoo,
модель Leganza

Взяти участь
в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-15-000002-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-15-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/legkovyj-avtomobil-marky-daewoo-model-leganza-1998-roku-vypusku-reyestratsijnyj-nomer-aa4981nr/


9 000

м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Окреме рухоме майно - легковий автомобіль
марки Skoda, модель Octavia, 2002 року
випуску, реєстраціонний номер АА2371КА
(м. Київ, вул.Московська,8, корп.30).
В оренді не перебуває. Арешти чи податкова
застава на об’єкт відсутні.
Тип КТЗ – загальний легковий – загальний
хетчбек – В, номер шасі (кузова, рами) –
TMBDJ01U43868590, колір – cірий, повна
маса – 1 765 кг, об’єм двигуна 1 598 куб.см,
вид палива –бензин. З початку експлуатації
пробіг складає – 405131 км. Термін
експлуатації – 18 років.

17.03.2021

Легковийавтомобільмарки Skoda, 
модель Octavia

Взяти участь
в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-15-000023-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-15-000023-2
https://privatization.gov.ua/product/legkovyj-avtomobil-marky-skoda-model-octavia-2002-roku-vypusku-reyestratsionnyj-nomer-aa2371ka-m-kyyiv-vul-moskovska-8-korp-30/


Єдиний майновий комплекс 
державного  підприємства “Центр-Сервіс”

14 446 000 

м. Київ, вул. Інститутська, 16.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Центр-Сервіс. До складу
єдиного майнового комплексу входять: 3
нежитлові приміщення загальною площею
769,5 м², що знаходяться за адресою: м. Київ,
вул. Інститутська, 16; обладнання для салону
краси та пошивочних майстерень – 26 од.;
касові апарати, комп’ютери, меблі – 23 од.;
кондиціонери, вивіска – 3 од.

18.03.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-16-000062-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-16-000062-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-tsentr-servis/


Об'єкт незавершеного будівництва

1 405 870 

м. Київ, вул. Охтирська, 5-17

Об'єкт незавершеного будівництва –
спецгараж на 50 автомобілів, розташований у
Солом’янському районі, знаходиться на
земельній ділянці, площею приблизно 2 га.
До об’єкту веде один заїзд. Спецгараж на 50
місць відноситься до промислових будівель
ІІ-ої групи капітальності, з збірним
залізобетонним неповним каркасом. Початок
будівництва - кінець 70-х років.Матеріал
будівлі - залізобетон. Споруда має каркасну
безбалочну систему. Спецгараж заглиблений
під землю на чотири метри.

22.03.2021 Взяти участь
в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-03-000043-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-03-000043-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-specgaraz-na-50-avtomobiliv/


Взяти участь
в аукціоні

Інформація 
про об’єкт

466 580 

м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34

Нежилий будинок – сауна (літера «B») загальною
площею 51,70 кв. м., за призначенням не
використовується. Сауна розташована на правому
березі р. Дніпро, в Солом’янському районі м. Києва,
знаходиться в глибині закритої території
підприємства, в’їзд (під’їзд)через прохідну, яка
охороняється та через територію підприємства.
Сауна - одноповерхова прибудова до технологічної
будівлі (котельні колишньої, яка знаходиться в
незадовільному стані).

Холодне водопостачання, електропостачання та
каналізація відсутні.

30.03.2021

Об`єкт соціально-культурного
призначення

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-06-000002-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-06-000002-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-sauna/


Ми відкриті до 
співробітництва та 

спілкування

Приватизаційне меню
privatization.gov.ua 

РВ ФДМУ по місту Києву

https://www.facebook.com
/RVKyivSPFU

https://t.me/RV_Kyiv

https://privatization.gov.ua/
https://www.facebook.com/RVKyivSPFU
https://t.me/RV_Kyiv
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