
Проводяться аукціони з продажу земельних ділянок 

 

Інформуємо підприємців Дніпровського району, що Департаментом земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) заплановано проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок 

комунальної власності територіальної громади міста Києва за прозорою, відкритою 

процедурою. 

Земельні торги 5 листопада 2014 року  

№ 

лота 

Адреса земельної 

ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Цільове призначення земельної 

ділянки 

Стартова ціна 

продажу 

1 

вул. Луначарського, 

24-а у 

Дніпровському 

районі 

0,25 
для будівництва, обслуговування 

та експлуатації кафе та магазину 
3, 61 млн грн. 

 

Земельні торги 19 листопада 2014 року 

№ 

лота 

Адреса земельної 

ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Цільове призначення земельної 

ділянки 

Стартова ціна 

продажу 

1 

вул. 

Червонопрапорна, 

103 у Голосіївському 

районі м. Києва 

1,0193 

для будівництва, експлуатації та 

обслуговування малоповерхових 

будинків (таун хаус) з об’єктом 

офісно-торговельного 

призначення 

11, 41 млн грн. 

  

Земельні торги 26 листопада 2014 року 

№ 

лота 

Адреса земельної 

ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

Стартова ціна 

продажу 

2257 
вул. Новопирогівська, 

34-38 у 

Голосіївському районі 

1,34 

для будівництва, експлуатації та 

обслуговування торговельного 

центру 
14,82 млн грн. 

 

Отримати додаткову інформацію та ознайомитись з документами та матеріалами на 

земельну ділянку (лот) можна у Департаменті земельних ресурсів (м. Київ, вул. 

Хрещатик, 32-а, кімната 415, тел. (044) 279-41-31) або у Виконавця земельних торгів 

(Товарна біржа «Київська агропромислова біржа», м. Київ вул. Червоноармійська,5, 

корп. 6Б, 5-й поверх тел.(044) 230-95-49). 

https://kievcity.gov.ua/content/vul-lunacharskogo-24a-u-dniprovskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vul-lunacharskogo-24a-u-dniprovskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vul-lunacharskogo-24a-u-dniprovskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vul-lunacharskogo-24a-u-dniprovskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vul-chervonopraporna-103-u-golosiivskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vul-chervonopraporna-103-u-golosiivskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vul-chervonopraporna-103-u-golosiivskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vul-chervonopraporna-103-u-golosiivskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vulnovopyrogivska-3438-u-golosiivskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vulnovopyrogivska-3438-u-golosiivskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vulnovopyrogivska-3438-u-golosiivskomu-rayoni.html
https://kievcity.gov.ua/content/vulnovopyrogivska-3438-u-golosiivskomu-rayoni.html


Оголошення про проведення земельних торгів розміщено на офіційному веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин (http://torgy.land.gov.ua/auction). 

Інформація про Виконавця земельних торгів: 

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 

Генеральний директор - Шимко Сергій Валентинович 

вул. Червоноармійська,5, корп. 6Б, 5-й поверх, м. Київ, 01004, тел.: (044) 230-95-49 

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 23243248 

рахунок, відкритий у банку для сплати реєстраційних внесків №26005500086817, для 

сплати гарантійних внесків №26001500093064 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

(МФО 300614, код за ЄДРПОУ 14361575) 

Додаткову інформацію можна отримати у Департаменті земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, кімната 415, тел.: (044) 279-41-31 

(Кузнєцова Алла Олександрівна – заступник начальника управління формування 

ринку землі – начальник відділу підготовки аукціонів і конкурсів, години прийому: 

вівторок з 14:00 до 17:30, п’ятниця – з 9:30 до 12:30). 

 

Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

(тел./факс 292-92-00) згідно з листом Департаменту земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації від 18.10.2014 №057081-11858 

 

http://torgy.land.gov.ua/auction

