04.02.2022

Адміністративна
нежитлова будівля
загальною площею
455,5 кв. м
Вид майна: окреме майно

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

Загальні характеристики
Окреме майно - адміністративна нежитлова будівля
загальною площею 455,5 кв. м.
Балансоутримувач: Управління Державної міграційної служби
України в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 37839478),
вул. Перекопська, 168, м. Херсон, Херсонська обл.,
тел. +38 (0552) 354045, 354053.
Опис: об’єкт привтаизації – одноповерхова адміністративна
нежитлова будівля 1965 року побудови. Матеріал стін – цегла,
дах – шифер по дерев’яних балках, підлога – з дерева, вікна –
дерев’янні, вхідні двері – металеві.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований
за адресою: Херсонська область, смт Чаплинка,
вул. Грушевського (колишня Леніна), 12-б*:
Реєстраційний
номер

Підстава виникнення права
власності
Свідоцтво про право власності від
29.11.2006 №б/н видане
Виконавчим комітетом Чаплинської
селищної ради. Витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно від 13.12.2018. Індексний
номер витягу 149311272.

Форма
власності та
власник
Державна,
Державна
міграційна
служби
України, код
ЄДРПОУ
37508470)

*Перейменовано вул. Леніна на виконання Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», який набрав
чинності 21 травня 2015 року.

Функціональне використання: 1220.9 – Будівлі для
конторських та адміністративних цілей інші.
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:
Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 12-б:
Назва

Площа
земельної
ділянки
(кв.м.)
2565

Кадастровий
номер

Цільове
призначення
земельної
ділянки

Форма власності, підстава
на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження

6525455100:01:006:0020

455,5 кв. м.

Адміністративна
нежитлова будівля

Загальна площа будівель та споруд:

Земельна ділянка

0,2565 га

Загальна
площа
(м. кв)
455,5

1694988865254

Назва

Загальна площа земельних ділянок:

Для будівництва
та
обслуговування
будівель органів
державної
влади та
місцевого
самоврядування

Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою серія
ЯЯ 320216 від 28.12.2007.
Витяг з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно від
15.02.2019. Індексний
номер витягу 156433435

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:
- без умов.
Огляд об'єкта приватизації: в 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.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Детальна інформація
про об'єкт:

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

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.

