
Херсонська обл.,                  
Каховський р-н, с. Тавричанка,             
вул. Мелітопольська, 8 

“Частина комплексу будівель цеху «Електроремонт» у складі: 
«А»-будівля ремонтно-механічної майстерні загальною 
площею 1834 кв.м (інв. №101310134), «Г» – будівля охорони 
та бухгалтерії загальною площею 20,5 кв.м  (інв. 
№101310135), «Е»- будівля для зберігання ємностей 
загальною площею 3,8 кв.м (інв. №101310136), «З» – 
трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 
кв.м  (інв. №101310138), «І» – вбиральня  (інв. №101310137), 
№ 1,3,4 – огорожа  (інв. №101330038)” 
Балансоутримувач: Каховське міжрайонне управління водного 
господарства Басейнового управління водних ресурсів 
нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 04394579), юридична адреса: 
Південна продбаза, вул. Соборності. 132, м. Каховка, 74800, 
тел. (05536) 5-55-65. 
Опис об’єкта: об’єкт малої приватизації складається з 
двоповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні 
загальною площею 1834 кв.м, одноповерхових будівель 
(будівля охорони та бухгалтерії загальною площею 20,5 кв.м, 
будівлі для зберігання ємностей загальною площею 3,8 кв.м, 
трансформаторної підстанції загальною площею 37,3 кв.м , 
вбиральні,  огорожі).  
Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: стіни з 
цегли,  фундамент – залізобетонний, перекриття-залізобетонні 
плити, підлога – лінолеум та керамічна плитка, двері та вікна 
дерев’яні, покрівля  шиферна, огорожа  – бетонні плити , 
ворота  металеві. Наявні: каналізація, водо- 
електропостачання, водяне опалення.  
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка,  
вул. Мелітопольська, 8: 
 Загальна площа: 1895,6 кв. м 
 Реєстраційний номер: 621307465235 
 Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських 

та адміністративних цілей інші. 
 Підстава виникнення права власності: інформація з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та 
Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного 
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 
13.05.2021, номер інформаційної довідки 256208439, Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 20.04.2015, номер запису про 
право власності: 9417415. 

 Форма власності та власник Державна, Каховське міжрайонне 
управління водного господарства Басейнового управління 
водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 04394579). 

Загальна площа земельних ділянок: 

2,0351 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

1895,6 кв. м. 

03.06.2021  

Частина комплексу будівель 
цеху «Електроремонт» 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, 
вул. Мелітопольська, 8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта,  
або його частини:  не укладались. 

https://bit.ly/3yZhN00 

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. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні  за місцем його 
розташування: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, 
вул. Мелітопольська, 8 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 – Скороход Вікторія Григорівна,                            
тел. (0552) 22-44-44, e-mail:ргоdaga_65@spfu.gov.uа. 

 від Каховського міжрайонного управління водного 
господарства Басейнового управління водних ресурсів 
нижнього Дніпра – Манькова Інна Ігорівна,                                
тел. (05536) 5-55-65. 

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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Для 
розміщення 
та 
обслугову-
вання цеху 
«Електро-
ремонт» 

Державна, Витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого 
речового права від 19.11.2015, номер 
запису про інше речове право: 
12116331 від 13.11.2015. Державний 
акт на право постійного користування 
земельною ділянкою, 
Розпорядження голови Каховської 
районної державної адміністрації 
№787 від 30.12.2008 року, серія та 
номер: ЗАА002100-030972400004 від 
05.05.2009, видавник : Каховська 
державна адміністрації. Рішення про 
державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний номер: 
26273630 від 19.11.2015. 
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