
Харківська обл.,  
Нововодолазький р-н,  
с. Новоселівка,  
вул. Піщана, 2 

Нежитлова будівля (їдальня) з майном. 
 

Балансоутримувач: ПрАТ «Новоселівський гірничо-
збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 30773939. 
Адреса: Харківська область, Нововодолазький район,  
с. Новоселівка, вул. Піщана, 2; тел. +38 (05740) 4-25-02. 
 

Опис об’єкта: нежитлова одноповерхова окремо 
розташована будівля – їдальня загальною площею 327,2 
кв. м., 1 група капітальності, 1976 року побудови, 
складної форми у плані (основна частина – прямокутна з 
прибудовами). Під частиною будівлі розміщений підвал. 
Фундамент під стіни – залізобетонні; стіни – цегляні; 
покрівля – листи андуліну по дерев’яних кроквах; 
перекриття – залізобетонні; підлога – бетонна, керамічна 
плитка; двері – дерев’яні; вікна – дерев’яні, 
металевопластикові; внутрішнє оздоблення – штукатурка, 
фарбування, керамічна плитка, декоративні дерев’яні 
панелі. 
Майно: холодильна камера ХКС – 265 (інв. № 458070) – 1 
шт. Технічна документація на обладнання відсутня. Час 
вводу до експлуатації орієнтовно 1988 рік. Холодильна 
камера знаходиться в неробочому стані. Корпус має 
значні механічні ушкодження, дверці зламані, не 
закриваються, холодильний агрегат зламаний. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Харківська область, Нововодолазький 
район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Функціональне призначення: 1230.4 об’єкти  торгівлі та 
громадського харчування. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

327,2 кв. м. 
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Нежитлова будівля 
(їдальня) з майном 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності 
та власник 

Нежитло-
ва будівля 
(їдальня) 

327,2 

2
0

7
4

7
15

9
 

Свідоцтво про право 
власності серія САС № 
613298 від 23.11.2011 
видане на підставі 
рішення виконкому 
Нововодолазької 
селищної ради від 
27.10.2011  № 440 

Державна 
Держава Україна 
в особі 
Регіонального 
відділення 
Фонду 
державного 
майна України 



https://bit.ly/3pmfGgF 

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: земельна ділянка 
окремо не виділена. 
 

Умови приватизації: 

  збереження профілю (виду) діяльності об’єкта 
соціально-культурного призначення - нежитлова 
будівля (їдальня) з майном, за адресою: Харківська 
обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка,                
вул. Піщана, 2; 

 покупець зобов’язаний протягом 30 календарних 
днів з моменту переходу права власності на об’єкт 
приватизації відшкодувати Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по 
Харківській області витрати, понесені на оплату 
послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого 
для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, 
у розмірі 4 960,00 грн. (чотири тисячі дев’ятсот 
шістдесят гривень 00 копійок) без урахування 
податку на додану вартість. 

 

 Огляд об’єкта: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних) 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації:  
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, 
вул. Піщана, 2.  
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: 
 Гетьман А.С.;  
 тел. (057) 700-75-60;  
 адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:   
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області;  
 адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, 

майдан Театральний, 1;  
 адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua;  
 тел. (057) 700-03-14. 
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