
Вінницька обл.,  Могилів-
Подільський р-н, с. Вищеольчедаїв, 
вул. Коваля Романа, 3 

Кафе-їдальня літ. «А» з тамбуром літ. «а», прибудовами літ. 
«А1», «А2», «А3», погрібом літ «Б», заг.пл. 333,9 кв.м. 
Балансоутримувач: відсутній. 
Опис: об’єкт приватизації - кафе-їдальня літ. «А» з тамбуром 
літ. «а», прибудовами літ. «А1», «А2», «А3», погрібом літ. «Б», 
заг.пл. 333,9 кв.м, 1955 року побудови.  
Характеристика конструтиву будівлі та наявних комунікацій: 
 фундамент - бутовий стрічковий;  
 стіни – цегляні;  
 покрівля – шиферна; 
 перекриття – дерев’яне; 
 підлога – земляна;  
 наявне електропостачання.  
Стан об’єкта задовільний. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н,  
с. Вищеольчедаїв, вул. Коваля Романа, 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання:  
 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 

харчування. 
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка під 
об’єктом приватизації не оформлена, кадастровий номер 
відсутній. 
Інформація про договори оренди:  кафе-їдальня літ. «А» з 
тамбуром літ. «а», прибудовами літ. «А1», «А2», «А3», 
погрібом літ. «Б»,  заг.пл. 333,9 кв.м  в оренді не перебуває. 
Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації або його 
частини, відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа забудови: 

333,9 кв. м. 

07.10.2022  

Кафе-їдальня літ. «А»  
з тамбуром літ. «а», 
прибудовами літ. «А1», 
«А2», «А3», погрібом 
літ «Б», заг.пл. 333,9 
кв.м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 
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Витяг з 
Державного 
реєстру 
речових прав 
на нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права 
власності,    
№ 125474209 
від 29.05.2018 

Державна.                      
Регіональне відділення 
Фонду державного майна 
України по Вінницькій 
області, код за ЄДРПОУ 
13327990 (правонаступник 
Регіональне відділення 
Фонду державного майна 
України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях код 
за ЄДРПОУ 42964094)  



https://bit.ly/3fd6Brx 

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: 
 об’єкт може бути перепрофільований.  

 

Огляд об'єкта приватизації:   
за місцем його розташування за адресою: Вінницька обл., 
Могилів-Подільський р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Коваля 
Романа, 3. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях;  
 адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10;  
 адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/; 
 телефон для довідок (0432) 67-26-08. 

 

Контактна особа від організатора аукціону:  
 Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний спеціаліст відділу 

приватизації державного майна Управління приватизації, 
управління державним майном та корпоративними 
правами держави Регіонального відділення  Фонду 
державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях;  

 телефон для довідок (0432) 67-26-08;  
 e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 
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