
Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг,   

вул. Бірюзова, 2А 

Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею  1849,7 кв. м. 

з огорожею та замощенням.  
 

Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний 

комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023), який знаходиться за 

адресою: 50079, Дніпропетровська обл., Тернівський район,   

м. Кривий Ріг. 

 

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою окремо 
розташовану нежитлову чотириповерхову будівлю 
колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом 
(літ. Ап/д), прибудовою літ. а, загальною площею 1849,7 кв. 
м., ганками а¹-а⁴, огорожею №1-6, замощенням І.  
 
Характеристика конструктивних елементів будівлі: 
фундамент - кам'яний, стіни - шлакоблок, перегородки - 
цегляні, міжповерхові перекриття - залізобетонні плити, 
підлога - лінолеум, дошки, керамічна плитка, покрівля даху - 
м’який рулон, сумісний з перекриттям.  
 

Рік побудови - 1962.  
 

Державна реєстрація права власності від 28.10.2010,  
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 31907101. 
  
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка 
(кадастровий номер 1211000000:07:024:0052) площею 0,2148 
га знаходиться в оренді ПрАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат» на підставі договору оренди 
земельної ділянки № 2017073 від 23.02.2017, орендодавець - 
Криворізька міська рада. Цільове призначення - розміщення  
психоневрологічного диспансеру. На теперішній час 
Товариство веде роботу з подовження терміну дії договору 
оренди земельної ділянки. 
 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: 
договори відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,2148 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

1849,7 кв. м. 

 

05.03.2021  

Нежитлова будівля (літ. А-4) 
загальною площею        
1849,7 кв. м. з огорожею     
та замощенням 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/38fbfyF 

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: 
- відшкодування Регіональному відділенню послуг 
незалежного оцінювача, що залучався для здійснення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в розмірі 5 800,00 
грн. (п’ять тисяч вісімсот гривень, 00 коп.) в місячний термін 
з дати укладання договору купівлі-продажу. 
 
Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, 
адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua. 
 
Час і місце проведення огляду об’єкта:  
в робочі дні з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю 
за місцем розташування об’єкта: 
 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2А. 
 
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36,                                
з 9.00 до 18.00,  п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва          
з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua,           
телефон для довідок: (056) 744-11-41. 
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