
Загальні характеристики

Донецька область, 

Мангушський район, 

с. Юр`ївка, 

вул. Набережна, буд.74

Дитячий оздоровчий табір
«Лазурний»

Об’єкт складається із 67 одиниць основних засобів, з них 
нерухоме майно - 24 одиниці: 
• літ. А-2 загальна площа 1680,5 м2, складові: ганки а-

а(3), льох А/п, площа 104,7 м2;
• літ. Б-2, площа 704,3 м2, складова: ганок б;
• літ. В-2, площа 704,3 м2, складова: ганок в;
• літ.Г-2, площа 1290,5 м2, складові: ганки г-г(4);
• літ. З-1, площа 220,5 м2;
• літ. Д-1, площа 298,6 м2, складові: прибудова Д', ганок

д;
• літ. Ж-1, площа 172 м2, складові: ганки ж-ж(2);
• літ. И-1, площа 144,2 м2;
• літ. К-1, площа 306,6 м2;
• літ. Л-1, площа 22,8 м2;
• Інше - огорожа, 1; замощення, 1; трансформаторні літ.

М-1, літ. П-1; вбиральня літ. Н; склади літ. О-1, літ. С-1
складова: ганок о'; сараї літ Р-1, літ Ф-1; навіси літ.Т,
літ.Х, літ.Ч, літ.Ц; насосна літ. У.

Рік побудови - 1978.

Інформація про державну реєстрацію: зареєстровано, 
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності від 27.01.2017р. 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна  
1143122914239.

Функціональне використання: не використовується.

Інформація про земельні ділянки: Державний акт на 
право постійного користування земельною ділянкою 
відповідно до рішення Ялтинської селищної ради 
народних депутатів від 12.12.2001р. №284, на земельну 
ділянку площею 4,7612 га в межах згідно з планом 
землекористування, наданий дитячому оздоровчому 
центру «Лазурний» в с. Юр`ївка. 

Загальна площа земельних ділянок:

4,7612 га

Загальна площа будівель та споруд:

5 705 кв. м.

Балансоутримувач:
відсутній

27.04.2021

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення



https://bit.ly/2YoVSOB

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

Оглянути об’єкт можна у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем його розташування.

Контактна особа: Гетьман Артем Сергійович,  
тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 
до 12.45. 

Умови приватизації

• Збереження профілю (основного виду КВЕД 55.20
діяльність засобів розміщування на період
відпустки та іншого тимчасового проживання)
діяльності об’єкта приватизації (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 №141-р
«Деякі питання діяльності дитячих оздоровчих
закладів»);

• Відшкодування протягом 30 календарних
Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях послуги суб’єкта оціночної
діяльностіу розмірі 15 800,00 грн. (п’ятнадцять тисяч
вісімсот гривень 00 копійок).
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