
Приватизаційне 

меню жовтня

Київська область



Адреса

Київська область, 
Білоцерківський район, м. 
Тараща, вул. Колгоспна, 56-а

Стартова ціна

298 900 грн

Дата аукціону

30 вересня 2021

Приміщення на першому поверсі 

адміністративного будинку 

Адміністративне приміщення площею 75,1 м2, у
складі якого: 3 кабінети (15,1 м2, 19 м2 , 15,6 м2),
кладова (5,1 м2), коридор (2,4 м2), коридор та
складова клітина (17,9 м2), ганок (36 м2).

ℹ Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3E1oe5b

https://bit.ly/3E1oe5b


Адреса

Київська область, 
Броварський район, смт 
Згурівка, вул. Українська, 7

Стартова  ціна

121 057,85 грн

Дата аукціону

8 жовтня 2021

Об’єкт незавершеного будівництва

Об’єкт незавершеного будівництва – 24 квартирний
житловий будинок, розташований у центральній
частині селища.

Рівень будівельної готовності: 5 %: фундамент –
блоки ФБС (100% готовності); стіни – цегляні (3 %
готовності); перегородки – цегляні (3 % готовності).

ℹ Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3hryF8D

https://bit.ly/3hryF8D


Адреса

Київська область, м. Обухів, 
вул. Малишка, 54

Стартова ціна 

303 139 грн

Дата аукціону

12 жовтня 2021

Єдиний майновий комплекс

Єдиний майновий комплекс «Обухівське
будівельно-монтажне управління» у складі
будівель прохідної (13,3 м2) та котельної (151,3
м2). Підприємство не здійснює діяльність з 2008
року.

ℹ Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3rm29br

https://bit.ly/3rm29br


Адреса

Київська обл.,  м. Обухів, 
вул. Київська, 127Є

Об'єкт незавершеного будівництва

Об'єкт незавершеного будівництва - станція підготовки
води.

Рівень будівельної готовності об'єкта: 30 %:
фундамент – блоки ФБС (100% готовності); стіни –
цегляні (80 % готовності); перегородки – цегляні (80 %
готовності); перекриття – з/б панелі (50 % готовності)

Стартова ціна

561 000 грн

Дата аукціону

22 жовтня 2021

ℹ Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/2XNJYBu

https://bit.ly/2XNJYBu


Адреса

Київська область, місто 
Ірпінь, смт Коцюбинське, 
вул. Залізнична, 1

Окреме майно Державної установи 

«Ірпінський виправний центр (№132)» 

Окреме майно Державної установи «Ірпінський

виправний центр (№132) загальною площею 

будівель 27 830,6 м2 , розміщене на земельній 

ділянці 8,3 га.

Стартова ціна

220 211 587, 66 грн

Дата аукціону

26 жовтня 2021

ℹ Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3ADRXiB

https://bit.ly/3ADRXiB


Адреса

Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Сухоярська, 16

Єдиний майновий комплекс 

ДП «Білоцерківський завод «Еталон»

До складу об’єкта входять - 7 будівель.

Загальна площа - 12 028,50 м2 (4-х поверховий

адміністративно-виробничий комплекс, гараж,

склад, мийка автомобілів, заправка автомобілів, дві

прохідні).



Ми відкриті до співробітництва та  
спілкування

Управління приватизації

ФДМУ у Київській області

(044)200 25 38

priv_32@spfu.gov.ua

ФДМУ у Київській області

https://www.facebook.com/kyiv.region.spfu

https://t.me/kyiv_region_spfu

Про всі об’єкти приватизації ви 
можете дізнатися на сайті

https://privatization.gov.ua

mailto:rent_kyiv_region@spfu.gov.ua
https://www.facebook.com/kyiv.region.spfu
https://t.me/kyiv_region_spfu
https://privatization.gov.ua/

