09.08.2021

Гідротехнічні споруди

Вид майна: окреме майно

Рівненська область,
Рівненський район,
Радухівська сільська рада

Загальна площа земельних ділянок:

94,2676 га
Загальна площа будівель та споруд:

-

Загальні характеристики
Гідротехнічні споруди, а саме: водовипуск інвентарний №234,
розділова дамба інвентарний № 253, розподільча дамба
інвентарний №240, розподільча дамба інвентарний №244,
контурна дамба інвентарний №243,водонапуск інвентарний
№246, контурна дамба інвентарний №239, водонапуск
інвентарний №251, контурна дамба інвентарний №225,
розподільча дамба інвентарний №230, водовипуск
інвентарний№232, контурна дамба інвентарний №249,
водонапуск інвентарний №226, контурна дамба інвентарний
№236, контурна дамба інвентарний №233, водонапуск
інвентарний №235, водовипуск інвентарний №245, водовипуск
інвентарний №241, водовипуск інвентарний №228, водонапуск
інвентарний №238, водовипуск інвентарний №237, контурна
дамба інвентарний №247, водовипуск інвентарний №248,
контурна дамба інвентарний №229, водонапуск інвентарний
№231, водовипуск інвентарний №250, водонапуск
інвентарний№242, водоподаючий канал інвентарний №252.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба», код за
ЄДРПОУ 25592421, адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
телефон: (044) 486 07 91.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 28
одиниць зареєстрованих гідротехнічних споруд (водовипуски,
водонапуски, розділові, розподільчі, контурні дамби,
водоподаючий канал тощо), розташованих за адресою: Рівненська
область, Рівненський район, Радухівська сільська рада.
Функціональне використання: 2152 – Дамби.
Підстава виникнення права власності: Витяги з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності.
Форма власності та власник: Державна, Державне агентство
рибного господарства України (код за ЄДРПОУ 37472282).
Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 21 липня 2021
року:
Орендар

Назва
об’єкта
оренди

Приватне
акціонерне
товариство
«Рівнерибгосп»

Гідротехнічні
споруди

Орендована
площа
(кв.м)

-

Цільове
призначення
оренди

Майно може
бути
використане за
будь-яким
цільовим
призначенням

Реквізити
договору
оренди та
термін його дії

Договір
№ 198-2004
від 29.06.2004
із змінами,
терміном до
28.05.2026

Орендна
плата за
місяць без
ПДВ (грн.) за
об’єкт
приватизації
4374,92

Інформація про земельні ділянки, розташовані за адресою:
Рівненська область, Рівненський район, Радухівська сільська
рада:
Назва

Земельна
ділянка

Площа
земельної
ділянки
(га)
65,9626

3,9788

2,9165

21,4097

Кадастровий
номер

Цільове
призначення
земельної
ділянки

Форма власності, підстава
на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження

56246879
00:01:010
:0006

10.07. Для
рибогосподарських потреб

Державна, Рівненська РДА,
витяги з Державного
земельного кадастру:
№ НВ-5608239962020 від
25.08.20

56246879
00:01:010
:0004
56246879
00:01:010
:0005
56246879
00:01:010
:0007

10.07. Для
рибогосподарських потреб
10.07. Для
рибогосподарських потреб
10.07. Для
рибогосподарських потреб

№ НВ-5608239932020 від
25.08.20
№ НВ-5608239942020 від
25.08.20
№ НВ-5608241142020 від
25.08.20.
Відомості про обтяження
незареєстровано.

Об’єкт приватизації є частиною об’єкта оренди.
Відповідно до п 4. ст 18 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», договір оренди зберігає
чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі
якщо покупцем переданого в оренду об’єкта державного майна є
орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким
об’єкт оренди переходить у його власність.

Умови приватизації:
- без умов.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
 у робочі дні – з 8.00 до 17.00;
 у п’ятницю – з 8.00 до 15.45
за місцем розташування об’єкта.
Рівненська область, Рівненський район, Радухівська сільська
рада.
Відповідальна особа від балансоутримувача:
 Подобрій Вікторія Юріївна;
 телефон: (044) 486-07-91.
Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях;
 адреса: 33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 24;
 телефон для довідок: (0362) 68-36-93.
Контактна особа:
 Дімітрук Яна Ігорівна;
 телефон (0362) 68-36-93.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46
Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/3iPXgFh

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.

