
Херсонська область,                              
смт. Чаплинка,                                   
вул. Грушевського, 12-б 

Окреме майно -  адміністративна нежитлова будівля 
загальною площею 455,5 кв. м. 
Балансоутримувач: Управління Державної міграційної служби 
України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 37839478). 
 

Опис об’єкта:  одноповерхова адміністративна нежитлова 
будівля 1965 року побудови. Біля входу в будівлю – цегляний 
ганок на дві сходинки та асфальтове мостіння. Матеріал стін – 
цегла, дах – шифер по дерев’яних балках, підлога – з дерева, 
вікна – дерев’яні, вхідні двері – металеві. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований  
за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка,                         
вул. Грушевського, 12-б: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: не використовується. 
 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 12-б: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,2565 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

455,5 кв. м. 

 

17.06.2021  

Адміністративна 
нежитлова будівля 
загальною площею 
455,5 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Для будівництва 
та обслуговування 
будівель органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування 

Право постійного 
користування 
земельною ділянкою, 
Розпорядження 
Чаплинської районної 
державної адміністрації 
від 07.02.2019 № 24 
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Свідоцтво про право власності від 
29.11.2006 №б/н видане 
Виконавчим комітетом Чаплинської 
селищної ради; наказ Державної 
служби статистики України та 
Державної міграційної служби 
України від 31.10.2018 №232/185; 
наказ Державної міграційної 
служби України від 28.11.2018  № 
161 аг; акт приймання-передачі 
Державної міграційної служби 
України від 28.11.2018 №б/н. 

державна, 
Державна 
міграційна 
служби 
України -
орган 
управління 



https://bit.ly/2RWsQpG 

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 

- аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні за місцем його 
розташування:  Херсонська область, смт. Чаплинка,  
вул. Грушевського, 12-б за попереднім узгодженням з 
контактною особою від РВ ФДМУ в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 
 

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: 
 від Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та                  
м. Севастополі: Белінська Олена Анатоліївна,                          
тел. (0552) 22-44-44, e-mail:prodaga_65@spfu.gov.ua; 
 від Управління Державної міграційної служби України в 
Херсонській області: Луценко Олександр Сергійович,           
тел. (05538) 21-493, тел. моб. (095) 588-39-74. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та                     
м. Севастополі;  
 адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, поверх 2, 73000;  
 телефон для довідок: (0552) 22-44-44;  
 Е-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 
 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – 
четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45, субота та 
неділя – вихідний; веб-сайт: www.spfu.gov.ua. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: 
договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його 
частин, які входять до складу об’єкта приватизації, не 
укладались. 

Умови приватизації: 
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