
Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н, м. Нова Одеса, 
вул. Кухарєва, 42

Комплекс будівель та споруд: адмінбудівля літ. А-2 
загальною площею 654,6 кв. м; вбиральня літ. Б-1, 
споруда 1, огорожа 2-4.

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., Миколаївський р-н, 
м. Нова Одеса, вул. Кухарєва, 42:

Функціональне використання: 1220.1 - будівлі органів
державного та місцевого управління.

Відомості про земельні ділянки: інформація відсутня.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 
15.03.2023 року:

Загальна площа земельних ділянок:

відсутня

Загальна площа будівель та споруд:

654,6 кв. м.

16.03.2023

Комплекс будівель та 
споруд: адмінбудівля
літ. А-2 загальною
площею 654,6 кв. м; 
вбиральня літ. Б-1, 
споруда 1, огорожа 2-4

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно

Назва Загаль-
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площа 
(м. кв)

Реєстра-
ційний
номер

Підстава 
виникнення 

права власності

Форма власності та 
власник

Комплекс будівель 
та споруд: 
адмінбудівля літ.А-2 
загальною площею 
654,6 кв. м; 
вбиральня літ.Б-1, 
споруда 1, 
огорожа 2-4
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Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності, від 
24.04.2017 
індексний номер 
85690430

Державна,
Новоодеське об’єдна-
не управління 
Пенсійного фонду 
України Миколаївської 
області (код за 
ЄДРПОУ 41250418)

Орендар
Назва

Об'єкта
оренди

Орендо-
вана

площа, 
кв.м. 

Цільове призна-
чення оренди

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін
його дії

Орендна
плата за 

1 кв.м. за 
місяць

без ПДВ, 
грн. 

Архівний 
відділ 
Миколаївської 
районної 
державної 
адміністрації 
(код за 
ЄДРПОУ 
26444958)
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111,7

Розміщення 
сектору обслу-
говування
фізичних та 
юридичних осіб 
архівного від-
ділу Миколаїв-
ської райдерж-
адміністрації

№РОФ-
1780 від 
23.07.2021 
5 років 

1грн/рік
за весь 
об’єкт



Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону України 
„Про приватизацію державного і комунального майна”, 
договір оренди зберігає чинність для нового власника 
приватизованого майна.

 без умов.

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, 
м. Нова Одеса, вул. Кухарєва, 42.

Організатор аукціону: 
 Управління забезпечення реалізації повноважень

у Миколаївській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України 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.

https://bit.ly/3LvHxde

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:
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