
Донецька область,  

м. Святогірськ,  

вул. Івана Мазепи, 29. 

Об’єкт розташований в периферійній зоні м. Святогірськ, в 
межах рекреаційної зони, Національного природного 
парку «Святі Гори». 
Транспортна доступність забезпечується автобусними 
маршрутами. Під’їзна дорога асфальтована. 
 

До складу ЄМК входять: 
• спальний корпус літ. Д-3 загальна площа 2088,7 кв.м, 

цегляна (у т.ч. ігрова літ. Ч-1, пл. 69,8 кв.м., альтанка 
5од. літ. Я-Я4, заг. пл.основи 169,7кв.м., майданчик 
літ.№1, вимощення літ. №8, баскетбольне поле літ. 
№22, футбольне поле літ. №24);  

• пральня літ. Ж-1 загальна площа 61,5 кв.м, 
• душева літ. З-1 загальна площа 54,1 кв.м,  
• склад літ. С,  
• клуб літ. Н-1 загальною площею 110,6 кв.м, (у т.ч. 

басейн літ.№3, танцювальний майданчик літ. №4, 
спортивний майданчик літ. №23), 

• вмивальник літ. №21,  
• медпункт літ. А-1 загальна площа 150,7 кв.м, 
• вбиральня літ. М,  
• склад літ. Ш-1 загальна площа 150,4 кв.м,  
• навіс літ. Х, площа основи 22,9 кв.м,  
• спальний корпус літ. Ю-2 загальна площа 142,9 кв.м, 
•  кінобудка літ. К, 
• літня естрада літ. к1 площа основи 45,6 кв.м,  
• їдальня літ. О-1, загальна площа 700,5 кв.м,  
• вбиральня літ. П,  
• водопровід літ. №7, 
• каналізація, насосна літ. №2,  
• спальний корпус літ. Б-1, загальна площа 169,4 кв.м, 
• спальний корпус літ. В-2, загальна площа 697,4 кв.м, 
• спальний корпус літ. Е-1 загальна площа 90 кв.м, 
• душова літ. Р,  
• вбиральня літ. У, 
• електрощитова літ.Ф,  
• фонтан літ. №5,  
• колодязь літ. №6,  
• огорожа літ. № 9–12,  
• ворота літ. №13–20.  

 
Об’єкт зареєстрований за Фондом державного майна 
України, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
1649670714141, дата реєстрації: 18.09.2018. 

Загальна площа земельних 
ділянок: 

земельна ділянка окремо не 
виділена 

Загальна площа будівель та  
споруд: 

4 486,0 кв. м. 

Балансоутримувач:  

Підприємство «Владіслава» 
Всеукраїнської організації інвалідів 

«Союзу організацій інвалідів 
України», код за ЄДРПОУ 31083925 

04.03.2021 

Загальні характеристики 

Єдиний майновий 
комплекс дитячого 
оздоровчого табору 
«Голубок» 



http://bit.ly/3mk4z6C 

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: 

• Покупець зобов’язаний забезпечити збереження профілю 
(видів діяльності) дитячого оздоровчого табору «Голубок» 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 
№141-р «Деякі питання дитячих оздоровчих закладів»); 

• Протягом 30 календарних днів відшкодувати кошти на 
проведення оцінки об’єкта у розмірі 20 000 грн. 
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях.  

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його 
розташування  з 9-00 до 16-00 за адресою м. 
Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29. 

Контактна особа: Алейник Н.В., тел. (057) 700-75-60, 
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

Інформація про договори оренди:  

Договір оренди від 27.05.2002 №952/2002 припинив дію з 
28.05.2017, акт приймання – передавання орендованого 
майна не підписаний. Колишній орендар: Підприємство 
«Владіслава» Всеукраїнської організації інвалідів «Союзу 
організацій інвалідів України», код за ЄДРПОУ 31083925, 
юридична адреса: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Румянцева, 31. 

Інформація про земельні ділянки: 

Земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена. Територія 
ЄМК увійшла до складу НПП «Святі Гори» без вилучення у 
землекористувача та підпорядкована Святогірській міській 
раді. 

http://bit.ly/3mk4z6C
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