
м. Херсон, 
вул. Вишнева, 60 

Частина будівлі ремонтно — механічної майстерні літ. «А» 
площею 171,9 кв. м, огорожа з плитами HПK № 1, 2 площею 
419,9 кв. м. 

Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів 
нижнього Дніпра. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 
73000, м. Херсон, вул. Торгова, 37; тел.: (0552) 46-04-56, факс: 
(0552) 49-53-79. Код за ЄДРПОУ: 01039040. 

Об'єкт являє собою нежитлові приміщення на першому поверсі 
триповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. А 
загальною площею 171,9 кв. м. та огорожа № 1 ворота 
металеві та 2 огорожа з бетонних плит. 

Об’єкт приватизації розташований на околиці міста. Поруч з 
об’єктом приватизації знаходяться житлові будинки. Під’їзні 
шляхи мають зруйноване асфальтоване покриття, що 
переходить у грунтові під’їзні шляхи. Паркування транспорту 
неможливе. 

 Право власності :зареєстровано 01.06.2020,
 Реєстраційний номер об’єкта: 2092725165101.

Відомості про земельну ділянку: 
Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою загальною площею 0,4570 га. Цільове призначення 
(використання) земельної ділянки — під адміністративно - 
господарчою базою. 

Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна a6o його 
частин, які входять до складу об’єкта приватизації: не 
укладалися. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,4570 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

591,8 кв. м. 
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механічної майстерні       
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Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3szgCR6 

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: 
- Покупець зобов’язаний компенсувати витрати на 
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок) протягом 30 
календарних днів з дати укладення договору купівлі-
продажу.  

Відповідальні особи за огляд об’єкту: 
 провідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та
звітності, економіки та фінансів БУВР нижнього Дніпра 
Свиридецький Олександр Михайлович, телефон для 
довідок: (095) 844-93-59; 
 заступник начальника відділу приватизації Тищенко
Оксана Анатоліївна, телефон для довідок: (0552) 22-44-44. 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  в робочі дні за 
місцем його розташування: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, 
за попереднім узгодженням з контактною особою від 
Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та 
м. Севастополі.  

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за 
підготовку:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та 
м. Севастополі; 
 заступник начальника відділу приватизації Тищенко
Оксана Анатоліївна, телефон для довідок: (0552) 22-44-44;
e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua



