
Херсонська область,  

Іванівський р-н,  смт Іванівка,  

вул. Молодіжна, 1. 

Адміністративна будівля з терасою (літ. А,а), 1962 року 
побудови, перед терасою – цегляний ганок на дві 
сходинки, асфальтове мостіння.  
 

Елементи будівлі: 
Матеріал стін будівлі – черепашник, перекриття – 
дерев’яні, дах – шифер по дерев’яних балках, підлоги – 
дерев’яні, вікна та міжкімнатні двері – дерев’яні, вхідні 
двері – металеві, внутрішнє оздоблення – стіни 
поштукатурено, поклеєні шпалери, інженерне 
оснащення – електропостачання, водопостачання, 
каналізація, водяне опалення. 
 

Відомості про земельну ділянку: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Характеристика місця розташування: об’єкт знаходиться 
в середній частині смт Іванівка, Під`їздні дороги 
асфальтовані. У пішохідній досяжності розташований 
приватний житловий сектор, декілька адміністративних 
будівель, магазин. Відстань до найближчої зупинки 
громадського транспорту – 1,0 км, до центру                    
смт Іванівка - 2,0 км. 
 

Право власності зареєстровано 04.04.2018, 
реєстраційний номер 735616865229. 
 

Майно, передане в оренду: відсутнє. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

303,6 кв. м. 

 

09.02.2021  

Адмінбудівля з 
терасою загальною 
площею 303,6 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Площа 
земельної 

ділянки 
(га) 

Кадастр
овий 

номер 

Цільове 
призначення 

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною ділянкою 

0,1  6522955

100:03:0

57:0002 

для будівництва 

та 

обслуговування  

будівель органів 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування 

державна власність, 

Державний акт на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 



https://bit.ly/2MPqxT1 

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 12.02.2021 з 12:00 до 13:00  
за місцем розташування об’єкта приватизації:  

Херсонська область, Іванівський р-н,  смт Іванівка, 
вул. Молодіжна, 1. 
 
 
 
Контактна особа: начальник Іванівського районного 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Херсонській області 
Онуфрієнко Аліна Віталіївна. 
Телефон для довідок: (099) 037-12-14. 
  

- компенсувати витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі      
4 000,00 (чотири тисячі гривень 00 копійок) в 
місячний строк з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

