
База відпочинку «Сосновий бор». 
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» 
(код за ЄДРПОУ 05393122). 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 51 
зареєстровану одиницю нерухомого майна та інфраструктури  
(будинки відпочинку; бібліотека; господарські споруди (у складі: 
душова – 48,8 кв.м, роздягальня  – 12,2 кв.м, навіс тимч. – 2,3 
кв.м); їдальня з прибудовою; 2 читальні зали; приміщення над 
свердловиною; літній кіномайданчик з кінооператорной (разом 
з кіоском –  5,3 кв.м); обідня зала (разом з клубом-їдальнею 
(неок.) – 31,6 кв.м); генераторна; навіс у їдальні; 2 вбиральні; 
трансформаторний пункт;, будинок відпочинку (ізолятор); 
автодорога; погріб; свердловина з металевою огорожею; 
танцювальний майданчик; волейбольний майданчик; огорожа 
(разом з замощенням); телефонізація; зовнішні мережі 
водопровода; кабельна траса; зовнішнє освітлення; зовнішні 
мережі каналізації; каналізація; щит станції управління ЩСУ; 
башта Рожновського; понтон; човневий причал тощо) загальною 
площею понад 1480,1 кв. м, що розташовані за адресою: 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Орлівщина, 
провулок Лісний, 8. 
Реєстраційний номер об’єкта: 1423134112232. 
Підстава виникнення права власності: витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 30.11.2017 №105694227. 
Форма власності та власник: Державна, в особі Фонду 
державного майна України. 
Функціональне використання: 1999.9 Інші будівлі; 7119.9 Інше 
обладнання та устаткування соціальної сфери; 1212.3 Центри та 
будинки відпочинку; 1274.6 Господарські будівлі; 1262.2 
бібліотеки, книгосховища; 1212.3 Центри та будинки 
відпочинку; 1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали; 7120.7 
Обладнання та устаткування системи комунікацій та 
електромереж; 2112.1 Вулиці та дороги міст і населених пунктів; 
2222.5 Водонапірні башти, фонтани; 2421.1 Огородження; 
2213.1 Лінії та вузли магістрального телефонного зв’язку ; 2222.1 
Місцеві водопровідні мережі; 2224.1 Місцеві електросилові 
мережі; 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі; 
7200.1 Виробничий інвентар, прилади, інструменти; 6000.2 
Морські, річкові судна та інші плавучі засоби. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: 
договори оренди відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

9,7100 га 
Загальна площа будівель та споруд: 

понад 1480,1 кв. м. 

06.10.2022  

База відпочинку 
«Сосновий бор» 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 

Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н.,                              
с. Орлівщина, провулок Лісний, 8 

 

Загальні характеристики 



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. 

Детальна інформація  
про об'єкт: 

Умови приватизації: 
 Покупець зобов’язаний з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації забезпечити його 
використання зі збереженням соціально-культурного 
призначення протягом п’яти років з можливістю 
перепрофілювання. 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з 
представником організатора аукціону за місцем 
розташування об’єкта: Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, с. Орлівщина, провулок Лісний, 8. 
 

Відповідальна особа:  
 Конопля Людмила Григоріівна; 
 телефон: (056) 744-11-41;  
 е-mail: dkp_12@spfu.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях;  
 адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36;  
 режим 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. 
 

Телефон для довідок: (056) 744-11-41. 
 

Інформація про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,  
с. Орлівщина, провулок Лісний, 8а: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назва Площа 
земельної 
ділянки, га 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове 
призна-
чення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава 
на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

Земельна  
ділянка 

9,71 
1223285000:
03:029:0001 

- - 

Контакти 
Контакт-центр: 0-800-50-56-46 
Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua https://bit.ly/3cEs0sy 
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