
Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг,  

вул. Переяславська, 24а 

Балансоутримувач: АТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код  ЄДРПОУ 00191000). 
Інформація про об’єкт: до складу об’єкта входять:  
 одноповерхова окремо розташована будівля їдальні №7 з 

прибудовою літ. а-1 загальною площею 464,9 кв.м, 
ганками літ. а, а1, а2. Рік побудови – 1953, фундамент – 
з/бетон, стіни – цегла, перекриття – дерев’яні балки, 
покрівля - металочерепиця. До будівлі підведені 
комунікації; 

 одноповерхова будівля сараю літ. Б площею забудови 
53,5 кв.м.  Рік побудови – 1953, фундамент – бетон, стіни – 
шлакоблок, перекриття – дерев’яні балки, покрівля – 
шифер.  До будівлі підведене електропостачання; 

 одноповерхова будівля сараю літ. В площею забудови 
46,3 кв.м. Рік побудови – 1953, фундамент – бетон, стіни – 
шлакоблок, перекриття – дерев’яні балки, покрівля – 
шифер.  До будівлі підведене електропостачання; 

 погріб літ. Г площею забудови 32,3 кв.м. Рік побудови – 
1953, фундамент - риття котл., стіни – цегла, перекриття – 
бетон. До будівлі підведене електропостачання; 

 електрична сковорода - інв. № 4212950, площа поду 80 
дм3 , потужність 12 кВт, рік випуску – 1983; 

 три холодильні шафи - інв. №№ 4212952, 4212953, 
4213457.  Внутрішній об’єм 0,8 м3 , рік випуску – 1985; 

 трикамерна електрична пекарська шафа – інв. № 4213508, 
рік випуску – 1985 ; 

 тістозмішувальна машина – інв. №  4213527. Об’єм – 140 л.  
Рік випуску - 1985. 

 

Право власності зареєстровано 08.10.2019. Реєстраційний 
номер об'єкта 1936956112110. 
Функціональне використання об’єктів нерухомого майна:  
 1230.4 - Їдальні, кафе, закусочні та т.ін. 
 1274.6 - Господарські будівлі 
Форма власності та власник: державна, в особі Фонду 
державного майна України. 
 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під 
об’єкт не виділена. 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: 
договори оренди відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

597 кв. м. 

 

05.10.2021  

Їдальня № 7 (у складі: будівля 
їдальні № 7 літ. А-1 з прибудовою 
літ. а-1 загальною площею 464,9 
кв. м та ґанками літ. а, а1, а2; 
сараї літ. Б, В; погріб літ. Г) з 
майном у кількості 6 одиниць 
(інв. №№ 4212950, 4212952; 
4212953, 4213457, 4213508, 
4213527) 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення  



https://bit.ly/3oGDvzl 

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: 

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні    
з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Конопля Людмила Григорівна,  
тел. (056) 744-11-41,  
адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, 
графік роботи: 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, тел. (056) 744-11-41. 

Покупець з моменту переходу права власності на об’єкт 
приватизації зобов’язаний:  
 забезпечити його використання зі збереженням 

соціально-культурного призначення протягом 5 років з 
можливістю перепрофілювання; 

 протягом 30 календарних днів компенсувати витрати, 
понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої 
суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для 
проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 
6 980,00 грн. (шість тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень 
00 коп.). 
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