
Миколаївська обл.,  
Березанський р-н,  
смт Березанка,  
вул. Центральна (Леніна), 31 

Об’єкт приватизації - нежитлові приміщення (частка 
15/100). 
 

Балансоутримувач: Головне управління Пенсійного фонду 
України в Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 
13844159), адреса: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1, 
телефон: (0512) 44-14-03. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, 
смт Березанка, вул. Центральна (Леніна), 31: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: 501 – об’єкти для 
забезпечення фінансової діяльності, кредитування, 
страхування та пенсійного забезпечення (згідно 
класифікатору державного майна). 
 

Відомості  про земельну ділянку: відсутня. 
 

Договори оренди майна відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

131,5 кв. м. 

 

01.11.2021  

Нежитлові приміщення 
(частка 15/100) 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма власності та 
власник 

Нежитлові 
приміщення 
(частка 
15/100) 

131,5 

1
4

2
8

4
18

6
48

2
09

 

Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності 
№106348330 від 
06.12.2017  

Державна, 
Очаківське об’єднане 
управління Пенсійного 
фонду України 
Миколаївської області 
(код за ЄДРПОУ 
20916600) 



https://bit.ly/3CbE8Z0 

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:  
 у робочі дні з 09.00 до 16.00;  
за місцем розташування об’єкта: 
 

Миколаївська обл., Березанський р-н, смт Березанка,            
вул. Центральна (Леніна), 31. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Одеській та Миколаївській областях; 
 адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20; 
 е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua;  
 адреса веб-сайту - www.spfu.gov.ua 
 

Контактна особа, відповідальна за огляд об’єкта:   
 Заболонкова Ірина Василівна;  
 телефони (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; 
 е-mail: zabolonkova2015@gmail.com. 
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