
Херсонська обл., Скадовський р-н, 
м. Скадовськ, вул. Олександрівська 
(Володарського), 32 

Підвальне приміщення адмінбудівлі площею 338,1 кв. м. 
 
Балансоутримувач: Головне управління Пенсійного фонду 
України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 21295057),  
адреса: вул. 28 Армії, 6, м. Херсон, 73036, тел. (0552) 35-39-80; 
35-47-82. 
 
Опис: об’єкт приватизації – підвальні приміщення загальною 
площею 338,1 кв. м., розташовані в чотириповерховій 
адміністративній будівлі.  
Не використовуються, знаходяться в незадовільному стані.  
 
Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: 
фундамент, стіни, перекриття та підлога – залізобетонні.  
Інформація про інженерні комунікації відсутня. 
 

Відомості про об’єкт приватизації (нерухоме майно): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Перейменовано вул. Володарського 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. 

 
Відомості про земельну ділянку: відсутні. 
 
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його 
частин, які входять до складу об’єкта приватизації,                      
не укладались. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель та споруд: 

338,1 кв. м. 

04.02.2022  

“Підвальне приміщення 
адмінбудівлі площею 
338,1 кв.м” 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Підвальне приміщення адмінбудівлі 

Адреса 
розташування 

Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ,                        
вул. Олександрівська (Володарського*), 32 

Загальна площа 338,1 кв. м. 

Реєстраційний 
номер 

1296999065247 

Функціональне 
використання 

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей 
інші. 

Підстава 
виникнення права 
власності 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 22.02.2018, 
індексний номер витягу 114901029. 

Форма власності      
та власник 

Державна, Головне управління Пенсійного фонду України        
в Херсонській області, код ЄДРПОУ 21295057. 



- без умов.  
 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  
за місцем його розташування:  Херсонська обл., 
Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Олександрівська 
(Володарського), 32, за попереднім узгодженням з 
контактною особою від Регіонального відділення Фонду 
державного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі. 
 
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду 
державного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, відповідальна  за 
забезпечення можливості огляду об’єкта:  
 Шерстюк Світлана Вікторівна;  
 тел. (0552) 22-44-44;  
 е-mail: ргоdaga_65@spfu.gov.ua. 
 
Контактна особа від Головного управління Пенсійного 
фонду України в Херсонській області, відповідальна за 
забезпечення можливості огляду об’єкта:   
 Кожуковська Олена Олексіївна;  
 тел. (+380) 95-902-95-03. 
 
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;  
 е-mail: ргоdaga_65@spfu.gov.ua. 

https://bit.ly/3b3fhM0 

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: 
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