
База відпочинку «Оріль». 

Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт»  (код за ЄДРПОУ 
05410777), адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,       
вул. Європейська, 15, 49600, телефон: (056)7568209. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): до складу об’єкта 
входять  28 одиниць будівель і споруд (19літніх будинків, 
будівля кухні, ігровий павільйон, складське приміщення, 
вбиральня, літній душ, огорожа, колодязь, зливна яма, навіс) 
загальною площею понад 490,3 кв. м., розташованих за 
адресою: Дніпропетровська обл., смт. Обухівка,  
вул. Орельська, 9а. 
 Реєстраційний номер: 927150812214.
 Функціональне використання: 103.Об'єкти відпочинку та

туризму.
 Підстава виникнення права власності: Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності від 22.02.2018, індексний номер
115018741, Свідоцтво про право власності на нерухоме
майно від 29.03.2006 серія ЯЯЯ№191310.

 Форма власності та власник: Державна в особі
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
(код за ЄДРПОУ 37471933).

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка під 
об’єктом приватизації не оформлена, кадастровий номер 
відсутній.

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

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 
Загальна площа будівель та споруд: 

понад 490,3 кв. м. 

03.10.2022  

База відпочинку «Оріль» 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 

Дніпропетровська обл., 
смт Обухівка, вул. Орельська, 9а 



https://bit.ly/3wQF8jH 

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 об’єкта соціально-культурного призначення з 
моменту переходу права власності на об’єкт приватизації, 
зобов’язаний забезпечити його використання зі 
збереженням соціально-культурного призначення протягом 
п’яти років, з можливістю перепрофілювання. 

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., смт. Обухівка, вул. Орельська, 9а. 

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.

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.

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