
Їдальня № 11 з майном у кількості 4 одиниці. 
Балансоутримувач: АТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000),  
адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 50026,  
телефон: (056)4077301. 
Інформація про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять:  
 одноповерхова окремо розташована будівля їдальні №11 

літ. О-1 загальною площею 390,7 кв.м з ганками літ. о, о1, 
о2, о3 . Рік побудови – 1987, фундамент – з/бетон, стіни – 
цегла, перекриття – дерев’яні балки, покрівля – залізо. 
Будівля обладнана опаленням, освітленням, 
водопроводом, каналізацією, вентиляцією, телефонним 
зв’язком;  

 шафа пекарська електрична: рік випуску – 1985, 
потужність 15В, кількість камер - 3, габарити 
1200х1040х1630 мм, вага 480 кг; 

 привід універсальний: рік випуску – 1985, габарити 
540х300х325, вага 75,2 кг, електродвигун потужністю 0,63 
квт, в комплект входять 4 пристрої для подрібнення 
продуктів (м’ясорубка, механізми для подрібнення та 
нарізки та ін.)  

 шафа жарочна електрична: рік випуску – 1985, потужність 
12 квт, габарити 500х800х1500 мм, вага 140 кг; 

 лінія прилавків самообслуговування, що складається з 
теплової шафи, охолоджувальної шафи, двох термостатів, 
трьох конфорок, рік випуску – 1981. 

Право власності 27.05.2020. Реєстраційний номер об'єкта 
2091169512110. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
вул. Переяславська, 84: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Функціональне використання:  1230.4 - Їдальні, кафе, 
закусочні та т.ін. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

390,7 кв. м. 

17.11.2021  

Їдальня № 11 з майном у 
кількості 4 одиниці 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 

Дніпропетровська обл.,                       
м. Кривий Ріг,                                                
вул. Переяславська, 84 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 01.06.2020, 
індексний номер 
210959745. 

Державна, в 
особі Фонду 
державного 
майна України  
(код за ЄДРПОУ 
00032945) 



https://bit.ly/3qTMOi6 

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 земельні ділянки: земельна ділянка під об’єкт 
не виділена. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:  
договори оренди відсутні. 
 

Умови приватизації: 

Покупець об’єкта соціально-культурного призначення – 
Їдальня № 11 з майном у кількості 4 одиниці з моменту 
переходу права власності на об’єкт приватизації 
зобов’язаний: 
 забезпечити використання об’єкта зі збереженням 

профілю діяльності – їдальня, протягом п’яти років; 
 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 6 400,00 
грн. (шість тисяч чотириста гривень 00 коп.). 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  
в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з 
організатором аукціону за місцем розташування об’єкта:    
 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 
84.  
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  
 Конопля Людмила Григорівна; 
 тел. (056) 744-11-41; 
 адреса електронної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях;  

 адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36;  
 час роботи з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, 

обідня перерва з 13.00 до 13.45; 
 веб-сайт: www.spfu.gov.ua,  
 тел. (056) 744-11-41. 
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