
Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н, с. Рибаківка, 
вул. Очаківська, 1в

Об’єкт соціально-культурного призначення - база 
відпочинку “Світанок”.

Балансоутримувач: Державне підприємство
«Миколаївський морський торговельний порт» (код за 
ЄДРПОУ 01125608); адреса: м. Миколаїв, вул. Заводська, 
23/14; телефон: (0512) 50-81-88.

Опис: об’єкт приватизації складається: cпальний будинок 
літ. А заг. пл. - 161,0 м. кв., спальний будинок літ. Б заг. пл. -
31,4 м. кв., спальний будинок літ. В заг. пл. - 31,4 м.кв., 
спальний будинок літ. Г заг.пл. - 31,4 м. кв., їдальня літ. Д 
заг. пл. - 45,4 м. кв., склад-гараж літ. Є, вбиральня літ.І, 
душові літ.Ї, навіс з умивальником літ И, душова кабіна 
літ.К, навіс над біовбиральнею літ.Л, споруди №№1-9 
огорожі, хвіртки, ворота, І – замощення. 
Інші необоротні активи: бак металевий, дитячі ігрові 
форми, лічильник електричний 3ф, контейнер для сміття, 
антена телевізійна, інше малоцінне майно.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, 
с. Рибаківка, вул. Очаківська, 1в:

Функціональне використання: 1212 – інші будівлі для 
тимчасового проживання. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: 
договори оренди щодо об’єкта приватизації або його
частини відсутні.

Загальна площа земельних ділянок:

0,2200 га
Загальна площа основи (забудови):

467,37 кв. м.

22.02.2023

База відпочинку 
“Світанок”

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення

Назва Загальна
площа 
(м. кв)

Реєстра-
ційний
номер

Підстава виникнення 
права власності

Форма власності та 
власник

База відпочинку 
«Світанок»

467,37 1810090

Витяг про реєстрацію 
права власності 
№1810090 
від 24.10.2003

Державна, 
ДП «Миколаївський 
морський 
торговельний порт» 
(код за ЄДРПОУ 
01125608)

Загальні характеристики



https://bit.ly/3HSVcrf

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

Відомості про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, 
с. Рибаківка, вул. Очаківська, 1в:

Умови продажу: 
 з моменту переходу права власності на об’єкт

приватизації покупець зобов’язаний забезпечити
його використання зі збереженням соціально-
культурного призначення протягом п’яти років з 
можливістю перепрофілювання.

Час і місце проведення огляду об’єкта:
 у робочі дні з 09.00 до 16.00
за попередньою домовленістю з організатором аукціону
за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, 
с. Рибаківка, вул. Очаківська, 1в.

Організатор аукціону: 
 Управління забезпечення реалізації повноважень

у Миколаївській області Регіонального відділення
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях;

 адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20;
 е-mail: orenda48spfu@gmail.com; 
 адреса веб-сайта - http://www.spfu.sov.uа/.

Контактна особа:
 Заболонкова Ірина Василівна;
 телефони: (0512) 47-04-16;
 е-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
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Державна власність.
Державний акт на право 
постійного користування Серія 
ЯЯ№9198585 Зареєстрований в 
книзі реєстрації державних актів 
Рибаківської сільської ради від 
08.06.2006 №01. Відомості про 
державну реєстрацію обтяжень 
відсутні.
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