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 (Нежитлове приміщення): 
 

 Неможливо організувати перегляд майна та технічної документації . 

Я зв'язався з відповідальною особою щодо перегляду даного об'єкту, а також 
об'єкту, що знаходиться під ним. У понеділок мені повідомили, що перегляд 

можна організувати у середу. На прохання надати технічні паспорти - 
надіслали фото у Вайбер (фото неякісні і на половині з них неможливо 

розібрати текст). На прохання надати нормальну скановану копію я отримав 
відмову. Зателефонувавши у середу до відповідальної особи стосовно 

перегляду я отримав відмову в організації перегляду. Маючі бажання 
придбати дані об'єкти я не маю можливості потрапити в середину, щоб 

побачити на власні очі об'єкт з середини. Прошу вирішити це питання на 
поточному тижні, оскільки участь у торгах потребує часу на підготовку та 

акомуляцію коштів. Як потрапити до цього приміщення? 
 

Відповідь:  
В інформаційному повідомленні про проведення продажу на аукціоні 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення 

загальною площею 608,0 кв. м, що перебуває на балансі ДП «Управління 
справами Фонду державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170, за 

адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 – 8, приміщення 84, зазначено, що  
ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні з 9-00 до 18-00, у п’ятницю – з         

9-00 до 16-45 за місцем його розташування за адресою: м. Київ,                       
вул. Павлівська, 4-8. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, 

що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно 
звертатися до Державного підприємства «Управління справами Фонду 

державного майна України», адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 
18/9. ПІБ контактної особи на об'єкті: в. о. директора ДП «Управління 

справами Фонду державного майна України» Наперковський Юрій 
Анатолійович, контактний телефон 097-701-72-20, адреса електронної 
пошти naperen@spfu.gov.ua). 

Згідно з наказом Державного підприємства «Управління справами 
Фонду державного майна України» № 23-в від 10 серпня 2018 року                       

в. о. директора ДП «Управління справами Фонду державного майна України» 
з 20.08.2018 по 23.08.2018 включно перебуває у відрядженні (м. Запоріжжя).  
 

http://www.spfu.gov.ua/%22mailto:naperen@spfu.gov.ua/%22

