
Група інвентарних об’єктів: водовипускні споруди (2 шт.) інв. № 141; 
водовипускні споруди (8 шт.), інв. № 413; гідротехнічні споруди 
водовипускних ставків (28 шт.), інв. № 415; головна насосна станція інв. № 
403; контурна дамба № 1, інв. № 407; контурна дамба № 2, інв. № 408; 
контурна дамба № 3, інв. № 409; напірний трубопровід  інв. № 410; 
перепуски із ВП у ВП (2 шт.), інв. № 416; причал на ВП (14 шт.), інв. № 412.  
Балансоутримувач : ДП «Укрриба» (код за ЄДРПОУ 25592421), адреса: 04053, 
м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-а, телефон/факс: (044) 486-07-91, (044) 484-43-
83. . 
Опис : об'єкт приватизації являє собою групу інвентарних об’єктів (1989 року 
побудови): водовипускні споруди (2 шт.) інв. № 141 загальною площею 42 кв. 
м (виконані із залізобетонної вежі та бетонної труби діаметром 0,6 м і 
довжиною 15 м); водовипускні споруди (8 шт.), інв. № 413  загальною 
площею 132 кв. м (виконані  із залізобетонної вежі та бетонної труби 
діаметром 0,6 м і довжиною 25 м); гідротехнічні споруди водовипускних 
ставків (28 шт.), інв. № 415 загальною площею 132679,5 кв. м (створені за 
рахунок котловану та контурної і роздільної дамб  із місцевих ґрунтів без 
додаткового благоустрою); головна насосна станція інв. № 403 загальною 
площею 195 кв. м (цегляна будівля для встановлення обладнання, розміром 
6,5*30*5 м), контурна дамба № 1, інв. № 407 загальною площею 99600 кв. м 
(земляна насипна, побудована з місцевих суглинистих ґрунтів, шириною 4,3-
4,5 м, довжина дамби 5980,0 м, максимальна висота 1,80 м); контурна дамба 
№ 2, інв. № 408 загальною площею 92000 кв. м; (земляна насипна, 
побудована з місцевих суглинистих ґрунтів, шириною 4,3-4,5 м, довжина 
дамби 4600,0 м, максимальна висота 1,85 м, мінімальна висота 0,5 м); 
контурна дамба № 3, інв. № 409 загальною площею 143800 кв. м; (земляна 
насипна, побудована з місцевих суглинистих ґрунтів, шириною 4,3-4,5 м, 
довжина дамби 7190,0 м, максимальна висота 1,80 м, мінімальна висота 0,5 
м), напірний трубопровід інв. № 410 загальною площею 400 кв. м (металева 
труба  діаметром 0,2 і довжиною 2000 м); перепуски із ВП у ВП (2 шт.), інв. № 
416 загальною площею 22.8 кв. м (залізобетонні конструкції, для перепуску 
води через роздільні дамби ВП, труба залізобетонна діаметром  0,4 м і 
довжиною 15 м); причал на ВП (14 шт.), інв. № 412 загальною площею 420 кв. 
м (складається із трьох рядів пальових залізобетонних опор із насадками на 
які покладені залізобетонні плити з асфальтовим покриттям, на консольній 
частині причалу встановлений бункер для зберігання і вивантаження кормів). 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): до складу об’єкта приватизації 
входять 10 зареєстрованих інвентарних номерів будівель та споруд 
загальною площею  469291,3 кв. м.,  розташованих за адресою: 
Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Могилів, вул. Центральна, 117.  
Функціональне використання: 2152.5 - Дамби, греблі, загати та інші 
водозахисні насипні споруди.  
Форма власності та власник: державна, в особі Державного агентства 
рибного господарства України (код за ЄДРПОУ 37472282). 
Частина майна, а саме: водовипускні споруди (2 од.),інв. № 141; 
водовипускні споруди (8 од.), інв. № 413; водовипускні ставки (28 од.), інв. № 
415;  головна насосна станція,інв. № 403, контурна дамба №1, інв. № 407;  
контурна дамба №2, інв. № 408;  контурна дамба №3,  інв. № 409;  
напірний трубопровід,інв. № 410; насосна станція 50*80,інв. №175; 
перепустки із ВП в ВП (2 од.), інв. № 416; причали на ВП (14 од.), інв. № 412, 
передано в оренду ТОВ ВТФ «Елегія».  Цільове призначення оренди: для 
розміщення рибного господарства. Договір оренди діє до 23.06.2022. 

Загальна площа земельних ділянок: 

348,8608  га 
Загальна площа будівель та споруд: 

469291,3 кв. м. 

01.11.2021  

Група інвентарних об’єктів 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Дніпропетровська обл., 
Царичанський р-н, с. Могилів,                  
вул. Центральна, 117 



https://bit.ly/3l1z4A6 

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 з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з організатором 
аукціону за місцем розташування об’єкта:    
 

Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Могилів, вул. Центральна, 
117. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях;  
 адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36;  
 час роботи з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 

13.00 до 13.45; 
 адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua;  
 тел. (056) 744-11-41.  

 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення 
можливості огляду об’єкта:  
 Остащенко Ольга Сергіївна;  
 тел. (056) 744-11-41;  
 адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua. 

Відомості про земельні ділянки:  до складу об’єкта приватизації входять 5 
зареєстрованих земельних ділянок загальною площею  348,8608 га, 
розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, 
Могилівська сільська рада.  
Цільове призначення земельних ділянок: для рибогосподарських потреб. 
Форма власності: державна.  
Право користування земельними ділянками належить ДП «Укрриба». 
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