
Одеська область,                                       
м. Білгород-Дністровський,                   
смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3 

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного 
призначення «ЦМК Дитячого оздоровчого табору 
«Сонячний». 
Балансоутримувач: Державне підприємство «Управління 
справами Фонду державного майна України» (код за 
ЄДРПОУ 39950170). 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно): 
Об’єкт включає 11 одиниць нерухомого майна (будівлі і 
споруди) загальною площею 5318,0 кв. м., розташованих 
за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, 
смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3, в т.ч.: будівлі спальних 
корпусів (2 од.), їдальні, кінотеатру, медичного пункту, 
приймального відділення,  пропускного пункту, мостіння, 
огорожа, стадіон, постамент (залишки конструкції). 
Об’єкт нерухомого майна «Цілісний майновий 
комплекс, Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» 
21.12.2016 зареєстрований  в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.  
 Реєстраційний номер: 1135434051103. 
 Підстава виникнення права власності: Постанова 
Вищого господарського суду України від 04.08.2015 у 
справі №9/17-4528-2011. 
 Форма власності та власник: Державна, Держава в 
особі Фонду державного майна України.  
Діяльність на базі майна ЦМК фактично не здійснюється 
з 2006 року, майно не використовується, знаходиться в  
незадовільному, занедбаному стані.  
Згідно листа Національної соціальної сервісної служби 
України від 15.03.2021 №0000-0202-5/2741 відомості 
щодо дитячого оздоровчого табору «Сонячний» і 
Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та 
відпочинку дітей відсутні.  
Майно ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» 
повернуто до державної власності відповідно до  
постанови Вищого господарського суду України від 
04.08.2015 у справі №9/17-4528-2011.  
Судові спори стосовно об’єкту відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

2 га (не виділена) 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

5318,0 кв. м. 
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https://bit.ly/3eI7wNB 

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: 

В зв’язку з тим, що діяльність на базі майна об’єкту 
приватизації фактично не здійснюється з 2006 року 
та майно не використовується, Об’єкт приватизації 
«ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» 
може бути перепрофільований відповідно до ч.4 ст. 
15 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».  
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні за місцем 
розташування об’єкта, звернувшись до організатора 
аукціону. 
 
Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях.  
 Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, к. 1106; тел. (048) 731-50-28.  
 Телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-
72-62.  
 Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної 
пошти: odesa@spfu.gov.ua. 

Відомості про об’єкт та земельну ділянку: відповідно до 
судових рішень  у справі №9/17-4528-2011 об’єкт 
розташований на земельній ділянці 20000 кв. м. 
Земельна ділянка не виділена в натурі, кадастровий 
номер не присвоєно.  
Згідно Генерального плану смт. Сергіївка цільове 
призначення земельної ділянки, розташованої за 
адресою: смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3  - землі 
оздоровчого призначення. 
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