
Херсонська обл.,                                         
м. Херсон,                              
Карантинний острів, 1 

Об’єкт незавершеного будівництва – «Пожежне депо».  
 

Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство 
«Херсонський суднобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 
14308500), Херсонська обл., м. Херсон, Карантинний 
острів, 1, тел. +38(055)227-06-50, +38(055)227-19-67. 
 

Опис: до складу об’єкта незавершеного будівництва 
«Пожежне депо» входять: недобудовані будівлі літ. В,  
літ. Г, літ. Д, літ. Є.  
Загальна площа об’єкта незавершеного будівництва 
складає 5278 кв. м, площа під забудовою – 1377 кв. м. 
Рівень будівельної готовності об’єкта незавершеного 
будівництва в середньому складає 45%.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, Карантинний 
острів, 1: 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: - 
 

Відомості  про земельні ділянки, розташовані за 
адресами: Херсонська обл., м. Херсон, Карантинний 
острів, 1 (ділянка 1) і Херсонська область, м. Херсон,  
вул. Патона, 6-б (ділянка 2): 

Загальна земельних ділянок: 

0,5276 га 
Загальна площа будівель та споруд: 

5278,0 кв. м. 

23.02.2022  

Пожежне депо 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт незавершеного 
будівництва 

Назва  Загальна 
площа 
(м.кв)   

Реєстра-
ційний 
номер  

Підстава 
виникнення 

права власності  

Форма власності та власник  

Об’єкт 
незавершеного 
будівництва – 
«Пожежне депо»  

5278 -  -  

Державна, Міністерство 
економіки України  

Назва 

Площа 
земель- 

ної ділян-
ки (м кв.) 

Кадастровий 
номер 

земельної 
ділянки  

Цільове призначення 
земельної ділянки  

Форма власності, підстава 
на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  
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4124 
6510136600: 
01:001:2472 

03.14 Для розміщення та 
постійної діяльності 
органів і підрозділів 
ДСНС 

Комунальна  
власність. 
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1152 
6510136600: 
01:001:2473 

11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств перероб-
ної, машинобудівної та 
іншої промисловості  

Комунальна  
власність. 



https://bit.ly/3zgCWFr 

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 продажу: 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 6 000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок), 
без ПДВ, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з 
моменту переходу права власності на Об’єкт 
приватизації. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт 
можна у робочі дні за місцем його розташування:  
м. Херсон, Карантинний острів, 1 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, 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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