
Херсонська область,  
м. Херсон,                                                           
вул. Гетьмана Дорошенка, 35 

Будинок барачного типу 

Будинок барачного типу. 
 

Балансоутримувач: Причорноморське державне 
регіональне геологічне підприємство (код за ЄДРПОУ 
01432144), вул. Іглезі, 1, м. Одеса, 65065, тел. (048) 765-
54-26, факс: (048) 765-01-71. 
 

Опис: об’єкт приватизації «Будинок барачного типу»  - 
одноповерхова будівля загальною площею 254,8 кв.м.  
Об’єкт приватизації розташований на околиці обласного 
центру – м. Херсон. Під’їзні шляхи мають зруйноване 
асфальтоване покриття. 
Характеристика конструктиву будівлі: 
 фундамент та цоколь з бутового каменю;  
 стіни – шлакобетоні;  
 перекриття – дерев’яні;  
 підлога – цементна стяжка; 
 дах покрито шифером. 

 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: м. Херсон, вул. Гетьмана Дорошенка, 35*: 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Перейменовано вул. Чапаева 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.  
Земельна ділянка: окремо не виділена. 
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або 
його частин, які входять до складу об’єкта приватизації: 
не укладались. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

254,8 кв. м. 

 

29.12.2021  

Вид майна: окреме майно 

Загальні характеристики 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 

Будинок 

барачного 

типу 
254,8 
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 На даний час 
ведеться робота по 
реєстрації права 
власності на 
нерухоме майно  

Державна. 
Державна служба 
геології та надр 
України (код за 
ЄДРПОУ 37536031) 



https://bit.ly/3FExUCe 

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 
- без умов. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні за 
місцем його розташування: м. Херсон, вул. Гетьмана 
Дорошенка, 35, за попреднім 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 – Литвиненко Микола 
Миколайович, тел. (0552) 22-44-44,                                           
e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

 від балансоутримувача – виконуючий обов’язки 
начальника Причорноморського державного 
регіонального геологічного підприємства – 
Ленчевський Юрій Вікторович,                                                 
тел. моб. (050) 4957683. 

 

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. 

 
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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