
Херсонська обл., 
Голопристанський р-н, с. Рибальче, 
вул. Степова, 15В 

Гідравлічна лабораторія, літ. Є, загальною площею 93,5 кв.м. 
 

Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів 
нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040). 
 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:   
вул. Торгова, 37, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 46-04-56,  
факс: (0552) 49-53-79. 
 

Опис об’єкта: гідравлічна лабораторія, літ. Є - одноповерхова 
будівля загальною площею 93,5 кв. м., рік побудови 1985. 
Висота споруди - 3,9 м, фундамент бетонний, стіни та 
перегородки з цегли, з/б перекриття, підлога цементна, дах та 
покрівля шиферні. 
Об’єкт приватизації розташований на відстані 88 км від 
обласного центру – м. Херсон та 43 км від колишнього 
районного центру м. Гола Пристань. Під’їздні шляхи мають 
зруйноване асфальтоване покриття, що переходить у грунтові 
дороги. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Рибальче, 
вул. Степова, 15В: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*на виконання наказу Державного агентства водних ресурсів України від 
08.06.2020 № 504 «Про реорганізацію Чаплинського УВГ» усі майнові права та 
обов’язки передано від Чаплинського УВГ до Басейнового управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра (передавальний акт від 26.10.2020). 
 

Функціональне використання: 1251 – Будівлі промисловості. 
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не 
виділена. 
 

Договори оренди щодо об’єкта або його частини, які входять до 
складу об’єкта приватизації,  не укладались. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та споруд: 

93,5 кв. м. 

07.07.2021  

Гідравлічна лабораторія, 
літ.Є, загальною площею 
93,5 кв.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення права 

власності 

Форма власності та 
власник 

Гідравлічна 
лабораторія, 

літ. Є 

93,5 

1
0

0
4

6
37

0
65

2
23

 

Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності 204271168 
від 16.03.2020.  
Дата реєстрації: 
11.03.2020. 
Номер запису: 
35952141. 

Державна, 
Чаплинське 
управління водного 
господарства (код 
ЄДРПОУ - 01034679). 
Державне агентство 
водих ресурсів 
України, код ЄДРПОУ 
- 37472104* 



https://bit.ly/3AAdQjc 

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 протягом 30 календарних днів з дня 
укладання договору купівлі - продажу об’єкта приватизації 
компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням 
Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, на оплату послуги, наданої 
суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, в сумі 2 400,00 грн .(дві тисячі 
чотириста гривень 00 копійок) без ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні  за місцем його 
розташування: Херсонська обл., Голопристанський р-н,  
с. Рибальче, вул. Степова, 15В за попереднім узгодженням   
з контактною особою від Регіонального відділення Фонду 
державного майна 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 – Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-
44, e-mail:prodaga_65@spfu.ua. 

 від Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра 
– Федченко Дмитро Вікторович, тел. моб.: (095) 318-78-13. 

 
Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та                
м. Севастополі;  

 м. Херсон, просп. Ушакова, 47, поверх 2, 73000;  
 телефон для довідок: (0552) 22-44-44;  
 e-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  
 веб-сайт: www.spfu.gov.ua. 
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