
Миколаївська обл.,  

Миколаївський р-н, с-ще Весняне, 
вул. Очаківська, 1-а 

Об’єкт приватизації включає: 
 

 нежитлові приміщення та споруди; 
 огороржа;  
 покриття. 
 

Загальна кількість приміщень та споруд - 19 шт. 
 

Загальна площа нежитлових приміщень та споруд -  
1273,05 кв.м.  
 

Функціональне використання: Не використовується. 
 

Балансоутримувач: Причорноморське державне 
регіональне геологічне підприємство, м. Одеса, 
вул.Інглезі,1.  
 

Ідентифікаційний код балансоутримувача згідно з 
ЄДРПОУ:  01432144. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): 
 
 
 
 
 
 
 
Відомості про земельні ділянки:  
 витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку  №НВ-4810341412020 від 06.10.2020.  
 кадастровий № 4824280400:08:000:0178.  
 цільове призначення: для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами.  
 площа 1.2336 га.  
 

Інформація про державну реєстрацію:  
 об’єкт зареєстровано;  
 номер документу про реєстрацію: 779; 
 дата реєстрації: 13.06.2000. 

Загальна площа земельних ділянок: 

1.2336 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

1273,05 кв. м. 

 

18.02.2021  

Нежитлові приміщення 
та споруди 
(Миколаївська обл., 
с.Весняне,                       
вул. Очаківська, 1-а) 

Загальні характеристики 

Вид майна: нерухомість 

Назва Адреса 
Розташування 

Загальна 
площа           
(м кв.) 

Реєстраційний 
номер 

Форма 
власності та 

власник 

Нежитлові  

приміщення та 

споруди  

Миколаївська обл., 

Миколаївський р-н,       

с-ще  Весняне,                 

вул. Очаківська, 1-а.   

1273,05  Свідоцтво про 

право власності 

від 26.05.2000 

№320 

Державна 

Державна 

служба 

геології та 

надр України 



https://bit.ly/2OOLmPk 

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: 

- Покупець комплексу нежитлових будівель та споруд 
зобов’язаний сплатити кошти в сумі 5900,00 (п’ять 
тисяч дев’ятсот) гривень за проведення незалежної 
оцінки Об’єкта приватизації протягом 10 банківських 
днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу. 
  
Оглянути об’єкт приватизації можна у робочі дні за 
місцем його розташування за адресою:  
 
Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Весняне, 
вул. Очаківська, 1-а.   
 
Відповідальна особа: Заболонкова Ірина Василівна, 
адреса: м Миколаїв,  вул. Чкалова, 20,                           
адреса веб-сайту: http://www.spfu.sov. uа/.                     
Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25, 
E-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
mailto:mykolaiv@spfu.gov.ua

