
Одеська область, м. Рені,  
вул. 28 Червня, 282а 

Об’єкт малої приватизації - об’єкт соціально-культурного 
призначення «Побутовий комплекс». 
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство 
„Одеснафтопродукт”(код за ЄДРПОУ 03482749). 
Опис: об’єкт малої приватизації - об’єкт соціально-культурного 
призначення «Побутовий комплекс». До складу об’єкта входить 
одноповерхова будівля зі збірно-розбірних щитових 
конструкцій, обкладених цеглою. Будівля розташована на 
території Ренійського нафто-перевального комплексу біля 
пропускного пункту центрального входу, окремого входу не має. 
Знаходиться в задовільному стані, використовується за 
призначенням. Забезпечено електропостачанням, 
водопостачанням, каналізацією.   
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: 68800,Одеська область, м. Рені,  вул. 28 Червня, 282а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: використовується для 
задоволення побутових потреб працівників нафтобази. 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не 
виділена для розташування об’єкта малої приватизації - об’єкта 
соціально-культурного призначення «Побутовий комплекс». 
Земельна ділянка загальною площею 22,91 га, на якій 
розташований об’єкт, надана у постійне користування Публічному 
акціонерному товариству „Одеснафтопродукт” на підставі 
рішення Ренійської міської ради від 08.02.1996 № 203 для 
будівництва Ренійської нафтобази, згідно Державного акта на 
право постійного користування земельною ділянкою від 
18.07.1996, серія ОД 19-1007. Об’єкт малої приватизації - об’єкт 
соціально-культурного призначення «Побутовий комплекс» 
загальною площею 244,8 кв.м. розташований на земельній 
ділянкі площею 415 кв.м., у тому числі під основним будинком 
262 кв.м. Відповідно до інформації Відділу Головного управління 
Держгеокадастру у Ренійському районі Одеської області (лист від 
17.02.2020 №11/116-20), в Державному земельному кадастрі 
відсутні відомості про земельну ділянку. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

244,8 кв. м. 

10.11.2021  

Побутовий комплекс 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 

Назва Загаль-
на 

площа  
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Реєстра-
ційний 
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Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма власності та власник 

Побутовий 
комплекс 
(літ. А) 

244,8 
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 Витяг з 
Державного 
реєстру 
речових прав 
на нерухоме 
майно 

Державна, Держава в особі 
Регіонального відділення 
Фонду державного майна 
України по Одеській та 
Миколаївській областях 



https://bit.ly/31t5DjO 

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 

- збереження профілю діяльності об’єкта малої приватизації - 
об’єкта соціально-культурного призначення «Побутовий 
комплекс»  протягом 6 місяців з моменту переходу права 
власності на об’єкт приватизації. 
 
Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні за місцем 
розташування об’єкта: Одеська область, м. Рені,  вул. 28 
Червня, 282а, звернувшись до організатора аукціону. 
 
Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській 

областях;  
 адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,             

каб. 1106, тел. (048) 731-50-28;  
 телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51.  
 
Час роботи Регіонального відділення:  
 з 8.00 до 17.00 (крім вихідних);  
 у п’ятницю – з 8.00 до 15.45;  
 обідня перерва з 12.00 до 12.45.  
 
Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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