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ПОСОЛЬСТВО ІТАЛІЇ В УКРАЇНІ 
 
 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ ВСТАНОВИТИ НАЯВНІСТЬ ІНТЕРЕСУ ЩОДО ПРИДБАННЯ 

НЕРУХОМОСТІ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ ІТАЛІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ У КИЄВІ ПО ВУЛ. ІВАНА  
МАЗЕПИ, 3, КВ. 226, 228, 229 (НОМЕР БТІ 817). 

Період проведення: 27/11/2015 – 28/12/2015 
 
 
Міністерство Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва Італії та Посольство 
Італії в Україні проводять дослідження-продаж з метою виявити осіб, потенційно 
зацікавлених у придбанні нерухомості, яка належить Італійській Державі, розташована у м. 
Києві по вул. Івана  Мазепи, 3, кв. 226, 228-229. 

 
1. Адресати. 
Це дослідження проводиться для встановлення кола осіб – юридичних та фізичних осіб, 
підприємств, товариств, державних установ, професійних об’єднань, фондів, банків, тощо – 
які зацікавлені у придбанні вищезгаданого майна, колишньої Резиденції Глави Місії, яке 
зараз не використовується за цим призначенням. 

 
2. Мета. 
Дане дослідження має на меті кваліфіковане та конструктивне порівняння пропозицій 
наданих всіма особами, потенційно зацікавленими у придбанні вищезазначеної нерухомості. 
Демонстрація зацікавленості у придбанні майна не є жодним чином такою, яка зобов’язує до 
будь-яких дій Органи Міністерства Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва 
Італії. Особи, які виявили свою зацікавленість, не набувають жодних привілеїв чи переваг 
або ж інших прав щодо вибору, який зробить Міністерство Закордонних Справ та 
Міжнародного Співробітництва Італії у майбутньому. Не передбачено створення та 
формулювання ніяких рейтингів чи присвоєння балів. 
 
3. Відомості та документи. 
Вся інформаційна документація та зразки заяв, необхідні для складання пакету про 
демонстрацію зацікавленості викладена на сайті Посольства Італії у Києві ( www.ambkiev.it ), 
де також розміщено відомості про тривалість процедури та інформація про об’єкта 
нерухомості. 
У додатку можна знайти Опис Нерухомості (див. Додаток № 1, який містить фотографії, 
стислий опис стану та умов у яких перебуває майно) вказано також площі приміщення та 
юридичний статус італійської державної власності. В державному реєстрі нерухомості 
України зазначене житлове приміщення зареєстровано як власність Посольства Італії в Києві 
та фігурує як три автономні одиниці, придбані на підставі трьох договорів купівлі-продажу 
від 14/03/1997 р. із трьома окремими технічними паспортами. Об’єднання житлових 



приміщень, яке відбулося на початку 1998 року, має бути узаконене у відповідності до 
процедури, передбаченої діючим законодавством України в цій галузі. 

 
4. Огляд нерухомості. 
З метою надати всім зацікавленим особам можливість якомога краще сформулювати та 
виробити намір та зацікавленість у придбанні, вказавши, зокрема, суму, яку особа згодна 
заплатити за нерухомість та надати відповідну гарантію, майно може бути оглянуте у 
присутності уповноваженого представника Посольства Італії у Києві. Дату та час 
відвідування слід погодити з Працівником Відповідальним за Проведення Процедури, або ж 
з його довіреним співробітником. Останній строк для надання документів і пропозицій – 28 
грудня 2015 р. Будь-які документи подані після цього терміну не прийматимутися.  
 
5. Порядок проведення огляду майна. 
Особи, які бажають оглянути нерухомість, повинні надіслати електронний запит на наступну 
адресу: admin.kiev@esteri.it З метою проведення огляду майна, кожна зацікавлена особа 
може бути визначити та привести з собою як супровід максимум 3 (три) особи. Одна і таж 
особа не може супроводжувати та представляти декілька зацікавлених. Особи, яким 
доручено провести огляд майна мають мати відповідну довіреність від зацікавленої особи, 
оформленої на звичайному папері, до якої додається копія дійсного документу, який 
посвідчує особу підписанта. Перш ніж провести огляд відвідувачі повинні будуть підписати 
документ про звільнення Посольства від претензій та зобов’язань. 

 
6. Гарантії на підтримку зацікавленості. 
Демонстрація зацікавленості та пропозиція повинні мати термін дії принаймні 30 днів, та 
мають супроводжуватись тимчасовою гарантією на суму, яка дорівнює 10% від суми, яку 
зацікавлена особа згодна заплатити та виклала у пропозиції. Дана гарантія може бути 
представлена у вигляді банківського поручительства або ж страхового полісу чи іншого 
еквівалентного документу. Як альтернатива зацікавлена особа може покласти вище 
визначені кошти на спеціально створений і обумовлений депозитний рахунок. Зацікавлена 
особа, крім того, повинна взяти на себе зобов’язання оформити остаточну гарантію, яка 
дорівнює запропонованій сумі у випадку заключення договору купівлі/продажу нерухомого 
майна. 
 
7. Використання демонстрації зацікавленості. 
Пропозиції, які будуть отримані при проведенні даної процедури нададуть елементи 
необхідні для проведення подальшого відчуження майна і, таким чином, стануть предметом 
поглибленого вивчення з боку Міністерства закордонних Справ та Міжнародного 
Співробітництва Італії та Посольства Італії у Києві для вироблення та здійснення кроків, які 
будуть визнані найбільш доцільними та адекватними для досягнення визначеної мети. 

 
8. Незобов’язуючий характер даного Оголошення. 
Дане Оголошення є лише запрошення всіх зацікавлених осіб продемонструвати свою 
зацікавленість шляхом надання пропозицій. Публікація цього Оголошення та отримання 
свідчень про зацікавленість не означитимуть, що Посольство Італії у Києві бере на себе 
зобов’язання по відношенню до зацікавлених осіб та не надаю зацікавленим особам право 
скористатися будь-якими послугами з боку Посольства, включаючи оплату будь-яких 
комісійних або ж винагород за консультації. Демонстрація зацікавленості не веде за собою 
появу будь-яких прав, титулів чи зобов’язань, які б мали юридичне значення для вимоги 
продовжувати подальше виконання процедури. 
 
 

 



9. Обробка особистих данихi. Інформаційне повідомлення згідно ст. 13 Законодавчого 
Декрету № 196/2003. 
У відповідності до ст. 13 Законодавчого Декрету № 196 від 30/06/2003 р. «Кодекс про Захист 
Особистих Даних», цим повідомляється, що особисті дані зібрані під час проведення 
процедури будуть оброблені лише для повного і коректного проведення процедури 
виявлення зацікавленості. Обробка даних проводитиметься на засадах коректності, 
законності, прозорості, з дотриманням всіх положень вищезгаданого Декрету. Обробка 
даних проводитиметься як вручну так і з використанням електронних засобів. 

 
10. Порядок надання демонстрацій зацікавленості. 
Особи, які мають намір продемонструвати свою зацікавленість у придбанні нерухомості 
повинні, у противному разі вони будуть виключені з процедури, надати документи викладені 
у пунктах «А» і Б», доправивши їх до Посольства Італії в Києві по вул. Ярославів Вал, 32-
б, 01901 м. Київ, надіславши їх або ж рекомендованим листом або ж принести їх особисто, 
не пізніше 12.00 понеділка 28 грудня 2015 р. Пакет має містити напис «ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ У ПРИДБАННІ НЕРУХОМОСТІ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ 
ІТАЛІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ У М. КИЇВ». Посольство Італії звільняється від будь-якої 
відповідальності у випадку будь-яких вірогідних поштових затримок. Документація має бути 
надіслана протягом 15 днів з дати публікації цього оголошення на сайті Посольства Італії в 
Києві. У пакеті мають бути два окремі конверти, закриті у такий самий спосіб що й пакет та 
містити відповідні написи: 

А) «Конверт А. Адміністративна документація». Заповнена та підписана заява про 
здатність проводити дії (див. Додаток № 2), до якої додано копію документу, який 
посвідчує особу підписанта. 
Б) «Конверт Б. Демонстрація зацікавленості з пропозицією та гарантією». 
Заповнена та підписана «заява про зацікавленість» (див. Додаток № 3) з зазначенням 
пропозиції в Євро. У цей же конверт слід додати документ про наявність оформленої 
гарантії (див п. 6) в оригіналі або ж у вигляді нотаріально засвідченої копії. Заява про 
зацікавленість має супроводжуватись копією документу, який посвідчує особу 
підписанта, так само як і заява згадана у попередньому пункті. 

 
11. Роз’яснення. 
Будь-які роз’яснення та пояснення можуть бути запитані до 21 грудня 2015 р. шляхом 
надсилання листа на адресу електронної пошти: admin.kiev@esteri.it. Відповіді будуть 
розміщені на сайті під Оголошенням в анонімній формі, перш ніж спливе термін. 

 
 
Відповідальний Працівник за Проведення Процедури – Адміністративний Консульский та 
Соціальний Комісар пані Марія Габріелла Гамбакурта. 
Контакти: тел. 00380-44-2303107 – Електронна адреса: gabriella.gambacurta@esteri.it  


