
База відпочинку «Проект». 
Балансоутримувач: ДП «Державний інститут по проектуванню 
підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» 
(код ЄДРПОУ 04689369), адреса: пр. Поштовий, 40, м. Кривий 
Ріг, 5000, телефон (0564) 92-35-87, факс (0564) 92-40-41. 
Опис об’єкту: об’єкт включає 21 одиницю нерухомого майна 
та інфраструктурних об’єктів (будинки для відпочинку, склад, 
павільйон, будівля охорони, душ, туалет, КТП, пірс, навіси, 
паркан, замощення,волейбольна площадка) загальною 
площею 1591,72 кв. м.  
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою:  Криворізький район,село Кудашівка,  
вул. Лівобережна сторона, 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Функціональне використання:  
 1212 - Інші будівлі для тимчасового проживання;  
 1274.6 - Господарські будівлі.  
Відомості про земельну ділянку:розташований за адресою:  
Криворізький р-н,с. Кудашівка, вул. Лівобережна сторона, 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,98 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

665,48 кв. м. 
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База відпочинку «Проект» 

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 від 25.02.2021 
індексний номер 
248968257. 
Лист №10-15-454 від 
12.01.2021 Фонду 
державного майна 
України 

Державна, в 
особі 
Міністерства 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України 
(код за ЄДРПОУ 
37508596) 

Дніпропетровська обл.,              
Криворізький район, село Кудашівка, 
вул. Лівобережна сторона, 7 
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07.01 – для 
будівниц-
тва та 
обслугову-
вання 
об’єктів 
рекреацій-
ного 
призначен-
ня 

Державний акт на право 
постійного користування від 
09.03.1999 видано ДП «Державний 
інститут по проектуванню 
підприємств гірничорудної 
промисловості «Кривбаспроект» 
(код ЄДРПОУ 04689369) 
орендодавець - Криворізька 
районна державна адміністрація 
На теперішній час товариство веде 
роботу з переоформлення 
земельної ділянки у зв’язку із 
зміною адреси. Обмеження та 
обтяження – відсутні. 



https://bit.ly/3gRVSRs 

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 

Договори оренди укладені щодо об’єкта приватизації або 
його частини: відсутні. 
 

Умови приватизації: 

- використання об’єкта зі збереженням профілю діяльності – 
база відпочинку,  протягом п’яти років. 
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  
 Коломоєць Вікторія Олександрівна; 
 тел. (056) 744-11-41; 
 адреса електронної пошти: dkp1_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:    
 

Криворізький район,село Кудашівка,  
вул. Лівобережна сторона, 7.  
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення ФДМУ 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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