
Київська обл.,  
м. Тараща,  
вул. Колгоспна, 56-а 

Нежиле приміщення загальною площею 75,10 кв. м. 
 

Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів 
річки Рось (код за ЄДРПОУ 03562263);  
адреса: 09114, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 
51В; тел./факс +38 04563 5-26-41; +38 04563 5-84-21. 
 

Опис: об’єкт приватизації – частина нежилих приміщень 
першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі 
загальною площею 75,10 кв.м (в тому числі місця 
загального користування: ½ коридору та ½ сходової 
клітини). Окремий вхід відсутній, потрапити до приміщень 
можливо через центральний вхід в будівлю.  
Стан приміщень – задовільний.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Колгоспна, 56-а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Державне агентство водних ресурсів України правонаступник Державного комітету 
України по водному господарству. 
** Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось (код за ЄДРПОУ 03562263) 
правонаступник Київського обласного виробничого управління меліорації і водного 
господарства (код за ЄДРПОУ 03562263). 

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для 
конторських та адміністративних цілей інші. 
 
Станом на 01.11.2022 договори оренди щодо Об’єкта 
приватизації або його частин відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

- 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

75,1 кв. м. 

 

14.11.2022  

Нежиле приміщення 
загальною площею 75,10 
кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно 
від 07.11.2008 № 20839130. 
Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно 
від 07.11.2008 Серія САВ  
№ 079196. 
Інформація з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру 
прав власності на нерухоме 
майно, Державного реєстру 
Іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо 
об’єкта нерухомого майна від 
29.10.2020 № 230265271 

Державна. 
Державний 
комітет України 
по водному 
господарству*. 
На праві 
оперативного 
управління 
Київського 
обласного 
виробничого 
управління 
меліорації і 
водного 
господарства 
(код за ЄДРПОУ 
03562263)** 



https://bit.ly/3tvBcnL 

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 8.00 до 17.00 (крім вихідних),  
 обідня перерва з 12.00 до 13.00,  
за місцем його розташування: Київська обл., м. Тараща, 
вул. Колгоспна, 56-а, звернувшись до 
балансоутримувача об’єкта приватизації – 
Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось. 
 

Відповідальна особа:  
 Поляков Максим Георгійович – заступник 

начальника Регіонального офісу водних ресурсів 
річки Рось;  

 тел. +38 04563 5-26-41; 
 Е-mail: office@rovrrosi.gov.ua.  
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях; 

 адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50;  
 адреса веб-сайту - 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html; 
 телефони для довідок: +38 044 200 25 40,                    

+38 044 200 25 38. 
 

Контактна особа організатора аукціону:  
 заступник начальника управління приватизації, 

контролю за договорами купівлі-продажу та умов 
використання державного майна – начальник 
відділу приватизації Мельнікова Наталя 
Олександрівна;  

 адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua. 
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