
Херсонська область,                            
м. Нова Каховка,                                        
вул. Першотравнева, 35 

Газопровід середнього тиску. 
 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, м. Нова 
Каховка, вул. Першотравнева, 35. 
 

Банасоутримувач (зберігач): відсутній. 
 

Відомості про об’єкт: у процесі приватизації газопровід 
середнього тиску не увійшов до статутного капіталу Публічного 
акціонерного товариства «Південний електромашинобудівний 
завод» (код за ЄДРПОУ 00213196) (державна реєстрація 
товариства припинена 30.09.2013). 
 

Надземний газопровід середнього тиску прокладений від 
ізолюючого фланцевого з’єднання до засувки Ду 400, 
відключено від мережі, на кінці відрізано ділянку 
газопроводу газовим різанням. Діаметр, товщина стінки: 
Ø426х6, Ø325х6. Довжина L=614 п. м. Елементи газопроводу 
значно деформовані, метал на поверхні має іржаві плями. 
Захисне лакофарбове покриття перебуває у критичному стані: 
відставання, пухирі, шелушіння, сильні подряпини. Адгезія не 
задовільна. Фундамент та опори газопроводу частково, а 
місцями повністю, зруйновані. Газопровід середнього тиску 
знаходиться в аварійному стані та не може бути допущений 
до подальшої експлуатації на робочих параметрах.  
 

Рік спорудження 1992 р.  
 

Об’єкт не експлуатується.  
 

Фізичний знос системи знаходиться в діапазоні 81-90%. 
 

Газопровід середнього тиску в оренді не перебуває. 
 

Форма власності об’єкта: державна. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна довжина:  

614 п. м. 

01.11.2021  

Газопровід середнього 
тиску 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3oSWo4v 

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 понесені 

Регіональним відділенням Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та             
м. Севастополі витрати, пов’язані із оплатою послуг 
суб’єкта оціночної діяльності, який був залучений до 
проведення незалежної оцінки Об’єкта приватизації, у сумі 
3 400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень 00 копійок), без 
ПДВ, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту 
переходу права власності на Об’єкт приватизації. 

 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні за місцем його 
розташування: Херсонська область, м. Нова Каховка,  
вул. Першотравнева, 35. 
 

Для можливості огляду об’єкта, потенційним покупцям 
необхідно попередньо звернутись до Регіонального 
відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 
73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8:00 до 
17:00, в п’ятницю – з 8:00 до 15:45 не пізніш ніж за 2 робочі дні 
до дати проведення аукціону. 
 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду 
державного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною                  
за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
 Рухлєва Оксана Віталіївна;  
 тел. (0552) 22-44-44;  
 e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 
 
Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та                
м. Севастополі;  

 адреса:  73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, поверх 2;  
 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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