
Загальні характеристики 

Херсонська область,  

м. Берислав,  

Бериславський район,  

вул. Конотопської перемоги 

(Червоноармійська), 68а 

Адміністративна будівля літ. 
“А” загальною площею 103 кв. 
м, гараж літ. “Б” загальною 
площею 32 кв. м, туалет літ. 
“В”, огорожа №1, 2 

Об’єкт являє собою комплекс нежитлових будівель і 
споруд, які огороджені парканом. До складу об’єкта 
входять:  
 

• адміністративна будівля літ. «А»:  фундамент - бетон, 
стіни та перегородки - бетонні блоки, перекриття - 
залізобетон, підлоги - бетон, дощаті; покриття – шифер; 
прорізи: віконні та міжкімнатні двері - дерев’яні, вхідні 
двері – металеві, внутрішнє оздоблення - стіни 
поштукатурено, поклеєні шпалери; інженерне  
оснащення – електропостачання;  
• гараж літ. «Б»: фундамент - бетон, стіни та перегородки - 
бетонні блоки; перекриття - залізобетон, підлоги - бетон, 
покрівля - шифер, в’їзні ворота - металеві;  
• туалет літ. «В»: фундамент - бетон, стіни - цегла, підлога - 
бетон, покрівля - шифер, двері - дерев’яні; 
електропостачання - відсуне;  
• огорожа № 1 - металеві ворота на металевих стовпах;  
• огорожа № 2 - бетонна на бетонних стовпах. 
 

Об’єкт приватизації знаходиться в середній частині  
м. Берислав, під’їдні шляхи мають асфальтове покриття.  
У пішохідній досяжності від території, на якій знаходиться 
об’єкт оцінки, розташований приватний житловий сектор. 
Відстань до  найближчої зупинки громадського  
транспорту – 1,5 км, до центру міста - 2,0 км. 
 

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці 
загальною площею 0,1 га, яка знаходиться на праві 
постійного користування ГУ Держпродспоживслужби в 
Херсонській області. Цільове призначення (використання) 
земельної ділянки - для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1 га 

 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

135 кв. м. 

 

25.01.202  

Вид майна: окреме майно 

Земельні ділянки Розмір Кадастровий номер 

Під будівлею  0,1 га 6520610100:01:001 :0421 



https://bit.ly/2M5D0Sd 

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 

Оглянути об’єкт можна 01.02.2021 з 11:00 до 12:00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації:  

м. Берислав, Бериславський район, вул. 
Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а.  

Контактна особа: Шерстюк С. В.  

тел. (055) 222-44-44. 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. 

компенсувати РВ ФДМУ в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 
витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 5 000,00 (п’ять тисяч 
гривень 00 копійок) в місячний строк з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

