
Дитяча дача «Сосенка» 
 

Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» 
(код за ЄДРПОУ 05393122). 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 14 
зареєстрованих одиниць нерухомого майна (будівля  
харчоблоку літ. А-1 – 76,5 кв. м (разом з галереєю літ. К-1 – 37,1 
кв. м та будинком відпочинку літ. В-1 – 252,6 кв. м); будівля 
ізолятора літ. Е-1 (поряд з незавершеним будівництвом літ. Р – 
516,9 кв. м та сараєм (тимчасовим) літ. С – 8,5 кв. м); 
вбиральня літ. Ї; спальний корпус літ. Б-1; спальний корпус літ. 
З-1; пральня літ. И-1 (поряд розташовані сарай літ. Л – 37,8 кв. 
м, погріб з шийкою літ. М – 15,5 кв. м, приміщення холод. 
камери літ. Н – 5,5 кв. м, альтанка літ. П – 6,3 кв. м, будинок 
чергового персоналу літ. Г-1 – 21,9 кв. м); будинок дачний літ. 
Д-1; будинок дачний літ. Ж-1; вбиральня літ. О; споруди літ.      
№ 1-11) та інфраструктури (замощення літ. І; мережі 
електропостачання зовнішні; каналізація зовнішня; мережі 
водопровода зовнішні) загальною площею понад 978,6 кв. м, 
що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н., с. Орлівщина, провулок Лісний, 8а. 
Реєстраційний номер об’єкта: 1422186812232. 
Підстава виникнення права власності: витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 29.11.2017 №105579226. 
Форма власності та власник: Державна, в особі Фонду 
державного майна України 
Функціональне використання: 
 1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 
 2421.1 Огородження 
 2112.1  Вулиці та дороги міст і населених пунктів 
 2224.1 Місцеві електросилові мережі 
 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі 
 2222.1 Місцеві водопровідні мережі 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: 
договори оренди відсутні. 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

2,4900 га 
Загальна площа будівель та споруд: 

понад 978,6 кв. м. 

06.10.2022  

Дитяча дача «Сосенка» 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 

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

 



https://bit.ly/3CNGlxn 

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, 8а. 
 

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 

2,49 
1223285000: 
03:029:0002 

- - 

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

mailto:dkp_12@spfu.gov.ua
mailto:dkp_12@spfu.gov.ua
mailto:dkp_12@spfu.gov.ua
mailto:dkp_12@spfu.gov.ua
mailto:dkp_12@spfu.gov.ua
mailto:dkp_12@spfu.gov.ua
mailto:dkp_12@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/
mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua

