
Загальні характеристики

Чернівецька обл.,

Хотинський р-он, 

с.Анадоли,

вул. Яцюка

Дитяча установа

Будівля дитячої установи - одноповерхова з мансардою 
над частиною будівлі загальною площею 106,0м2.
Біля будівлі знаходиться свердловина для видобутку 
води, діаметр труби – 300 мм, глибина – 20 м. 
Поруч розташовані мережі електро - та газопостачання. 
Об’єкт частково межує з територією школи, яка 
огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. 
Навколишня забудова представлена нещільною 
малоповерховою забудовою переважно житлового 
призначення. 
Район розташування об’єкта  характеризується  добре 
розвинутою  інфраструктурою.  
Відстань від об’єкта до:
• до сільської ради – 200 м;
• до автобусної зупини – 600 м;
• до м. Хотин – 2,5 км.
Об’єкт не законсервований, не охороняється.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 75%.

Загальна площа земельних ділянок:

0,25 га

Загальна площа будівель та споруд:

106 кв. м.

23.11.2020

Вид майна: об’єкт незавершеного 
будівництва

Земельна ділянка Розмір Кадастровий номер

Цільове
призначення

земельної ділянки -
для будівництва і 
обслуговування

житлового будинку, 
господарських

будівель і споруд

0,25 га 7325082000:01:001:0151



https://bit.ly/3kZWDXv

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
• компенсувати органу приватизації витрати на оплату 

послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 30 
календарних днів в сумі 10000,00 грн. 

• Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання 
даного зобов’язання протягом 5 років з дня 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

• Покупець зобов'язаний дотримуватись вимог 
Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища». 

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем 
його розташування.

Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. 
Телефон для довідок: (0372) 51-86-60. Адреса 
електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.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.

https://bit.ly/3kZWDXv
mailto:privatization@spfu.gov.ua

