Додаток1
до листа від 15.02.2019р № 925-19-14
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва

Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний e-mail

Миколаївський обласний дитячий
кардіоревматологічний санаторій «Південний»
Миколаївської обласної ради
05483247
Комунальна організація (установа, заклад)
54029 Миколаївська обл.., м.Миколаїв,Заводський
район, вул.Спортивна,19
Територіальні громади сіл, селищ, міст Миколаївської
області Миколаївської обласної ради
Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної
державної адміністрації
0512-34-61-87
uzhnyi@i.ua

Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган, який призначив
Рішення про призначення (назва, реквізити

Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту

Пшонь Борис Михайлович
Головний лікар
0512-34-61-85
Миколаївська обласна рада
Рішення Миколаївської обласної ради від 25 квітня
2014 року № 12 «Про призначення Пшоня Б.М. на
посаду головного лікаря Миколаївського обласного
кардіоревматологічного санаторія «Південний»
так
По 26.04.2019 року

Відомості про Статут/Положення
Рішення про затвердження (назва, реквізити)

Орган, який прийняв рішення

Рішення від 05 липня 2018 року «Про внесення змін
до статутів закладів охорони здоров’я Миколаївської
обласної ради» № 11
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме майно
Оренда

Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції

Кількість об’єктів нерухомого майна

Додатковий договір № 9 до договору
оренди від 17.06.2008р.№ 1 нерухомого
майна, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл,селищ,міст
Миколаївської області з Миколаївським
обласним дитячим туберкульозним
санаторієм «Дубки» Миколаївської
обласної ради
Власна нерухомість
Рік ведення в експлуатацію в 1964 році. Останній
капітальний ремонт котельної в листопаді 2010р. Рік
ведення в експлуатацію будівель від.№ 3 с.Рибаківка
– 1966р. Останій капітальний ремонт харчоблоку
від.№3 с.Рибаківка- червень 2010р.
За адресою: 54029 миколаївська
обл.,м.Миколаїв,Заводський район, вул.Спортивна,19
– 11 будівель.
За адресою: Миколаївська область,Березанський
район,с.Рибаківка,Квартал Другий,буд.26 – 9
будівель.

Місце розташування об’єктів нерухомого
майна

Документ, що підтверджує реєстрацію прав на
нерухоме майно за територіальними
громадами сіл, селищ, міст Миколаївської
обл. (назва, реквізити)

Документ, що підтверджує державну
реєстрацію права оперативного управління на
нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)
Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

Миколаївська область,м.Миколаїв, Заводський район,
вул.Спортивна,19 та Миколаївська
область,Березанський район, с.Рибаківка,квартал
Другий,буд 26.
‐ Витяг з державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності інд.номер 33559589 від 13.02.2015р.
на підставі Свідоцтва про право власності,на
нерухоме майно,серія та номер: САА279304,
видане 17.08.2004р. Виконавчим комітетом
Миколаївської міської ради.
‐ Витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права
власності ін..номер18186279 від
24.02.2014р.на підставі Свідоцтва про право
власності на нерухоме майно,серія та номер 5,
видане 14.12.2010р. Рибаківською сільською
радою Березанського району, Миколаївської
області.
П5.1 Статуту затвердженого рішенням Миколаївської
обласної ради від 05.07.2018р.№ 11
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Наявність власного джерела водопостачання

Х
Відомості про земельну ділянку
Розмір земельної ділянки, га

Місце розташування земельної ділянки

Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою (назва,
реквізити)

1,531 – за адресою- 54029 Миколаївська обл.
м.Миколаїв, Заводський район, вул.Спортивна,19;
1,750 – за адресою Миколаївська область,
Березанський район, с.Рибаківка,Квартал
Другий,буд.26
Миколаївська обл.. м.Миколаїв,Заводський район,
вул.Спортивна,19
Миколаївська область,Березанський район,
с.Рибаківка, Квартал Другий, буд.26
За адресою: 54029 Миколаївська обл.., м.Миколаїв,
Заводський район, вул.Спортивна,19 – Державний акт
на право користування земельною ділянкою серія ЯЯ
№ 199084 на підставі рішення Миколаївської міської
ради від 20.07.2004р. № 22/9
За адресою: Миколаївська область, Березанський
район, с.Рибаківка, Квартал Другий, буд.26 –
Державний акт на право користування землею Серія ІМК № 000022 виданий відповідно до рішення
Миколаївської обласної ради народних депутатів від
05.09.1995р. №6,V сесія 22 скликання

