
Київська область, м. Біла Церква, 
вул. Леваневського, 83 

Повітряна лінія електропередачі напругою 110 Кв Дон-1 
та Дон-2, яка під час приватизації не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Валса».  
Балансоутримувач: відсутній. 
Опис об’єкта приватизації: повітряна лінія 
електропередач ДОН-1 та ДОН-2 заживлена від підстанції 
«Білоцерківська 330/110 кВ», знаходиться під напругою 
110 кВ, розташована частково на землях 
сільськогосподарського призначення, промзоні та в 
межах виробничої дільниці ТОВ «РОСАВА ТАЙЕРС».  
Згідно із Паспортом повітряної лінії електропередачі 
напругою 110 кВ ДОН-1 та ДОН-2, об’єкт має такі 
характеристики:   
 рік побудови – 1987;  
 рік вводу в експлуатацію – 1987;  
 довжина лінії – 2 800 м;  
 кількість опор – 21 в т.ч.:  

12 - анкерних металевих;  
8 - проміжних з/бетонних;  
1 - проміжна металева;  

 марка проводів: АС-185/29;  
 кількість кіл – двоколова. 
Відомості  про об’єкт приватизації, розташований за 
адресою: Київська область, м. Біла Церква,  
вул. Леваневського, 83: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка 
окремо не виділена.  

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Довжина лінії: 

2 800 м. 
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Державна. Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України по Київській 
області (правонаступник 
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майна України по 
Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях) 



https://bit.ly/3oOZJkF 

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: 

- покупець об’єкта приватизації зобов’язаний 
компенсувати Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях витрати на оплату послуг 
суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки 
об’єкта приватизації, з метою визначення його 
стартової ціни, у розмірі 9 900 (дев’ять тисяч 
дев’ятсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти 
календарних днів з дати укладення договору 
купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону 
України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». 
 

Огляд об'єкта приватизації: в робочі дні за місцем 
його розташування, звернувшись до Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за 
адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; 
телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-
38; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 
13.15. 
 

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: (044) 200-25-40, (044) 200-25-
38. 
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