
Миколаївська обл.,                    
Миколаївський р-н,                                     
с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 9А 

Нежитловий об’єкт, у складі: літ.А-1-3 - адміністративна 
будівля зі спортзалом, літ.3 - навіс, літ.И - навіс, літ.К - 
вбиральня, №21 - футбольне поле, №22 - футбольне поле, 
№31 – трибуни, №13-20, 24, 26, 28 – огорожа, №23, 25, 27, 29, 
30, І-ІV – споруди. 
 

Балансоутримувач: Акціонерне товариство «РАДСАД»  (код за 
ЄДРПОУ 00413989), адреса: Миколаївська обл., Миколаївський 
р-н, вул. Миру,1, телефон: (0512) 51-81-54. 
 

Опис об’єкта: нежитловий об’єкт загальною площею 1774,7 кв. 
м, у складі: літ.А-1-3 - адміністративна будівля зі спортзалом із 
цегли, літ.3 - навіс (5,9 кв. м), літ.И - навіс (2,8 кв. м), літ.К - 
вбиральня із цегли (19,0 кв. м), №21 - футбольне поле, №22 - 
футбольне поле, №31 – трибуни, №13-20,24,26,28 – огорожа, 
№23,25,27,29,30,І-ІV- споруди. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н,   
с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 9-А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 108 - об'єкти фізичної культури 
та спорту. 
 

Відомості про земельну ділянку: відсутні. 
 

Договори оренди майна: відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

1774,7 кв. м. 

 

19.01.2022  

Нежитловий об’єкт 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма власності 
та власник 

Нежитловий об’єкт,  
у складі: літ.А-1-3 -
адміністративна 
будівля зі 
спортзалом,  
літ.3 - навіс,  
літ.И -навіс,  
літ.К - вбиральня, 
№21 - футбольне 
поле,  
№22 - футбольне 
поле,  
№31 – трибуни,  
№13-20,24,26,28 – 
огорожа, 
№23,25,27,29,30, І-ІV-
споруди 

1774,7 

1
8

3
7

9
33

0
48

2
42
 

Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності  
№ 168059989 
від 21.05.2019 

Державна 
Держава в особі 
Фонду державного 
майна  
України 
(код за ЄДРПОУ 
00032945) 



https://bit.ly/3o3lii0 

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 

 забезпечити використання Об’єкта приватизації зі 
збереженням профілю протягом 5 років з дня підписання 
акта приймання-передачі; 

 покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 
моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації 
компенсувати витрати, понесені Регіональним 
відділенням Фонду державного майна України по 
Одеській та Миколаївській областях, на оплату послуги, 
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений 
для проведення оцінки Об’єкта приватизації, в сумі 
5900,00 (п’ять тисяч дев’ятсот) гривень без ПДВ.  

 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за 
місцем його розташування за адресою:  
 
Миколаївська обл., Миколаївський р-н,  с-ще Радісний Сад, 
вул. Миру, 9А. 
 
Контактна особа, відповідальна за огляд об’єкта: 
 Заболонкова Ірина Василівна;  
 телефони: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25;  
 Е-mail: zabolonkova2015@gmail.com. 
 

 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 - http://www.spfu.gov.uа/. 

Умови приватизації: 
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