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НАЗВА 
ОРГАНІЗАЦІЇ-
ПАРТНЕРА

НАЗВА 
ПРОЕКТУ/МЕТА 

СТАН 
РЕАЛІЗАЦІЇ

Українсько-
німецький проект 
GIZ

впровадження 
енергетичного 
менеджменту, планування 
та реалізація заходів 
з енергоефективності

схвалено текст Меморандуму 
про взаєморозуміння між 
Німецьким товариством 
міжнародного 
співробітництва (GIZ) 
та Білгород-Дністровською 
міською радою

Програма розвитку 
Організації 
Об’єднаних Націй

проект «Усунення бар’єрів 
для сприяння інвестиціям 
в енергоефективність 
громадських будівель 
в малих та середніх 
містах України шляхом 
застосування механізму 
ЕСКО»

підписано Меморандум 
про партнерство з 
Програмою розвитку 
Організації Об’єднаних 
Націй

Фонд Східна 
Європа

впровадження  
«Єдиної платформи 
місцевої електронної 
демократії»  «e-DEM»

реалізація  Громадського 
бюджету міста 
Білгород-Дністровський

схвалено текст 
Меморандуму 
про взаєморозуміння 
та співпрацю  між  Білгород-
Дністровською  міською 
радою та Міжнародною 
благодійною організацією 
«Фонд Східна Європа»







Кількість суб’єктів малого 
підприємництва

4 980 фізичних осіб підприємців 
станом на 01.01.2018 р.
1 807 юридичних осіб підприємців 
станом на 01.01.2018 р.

Основні напрями діяльності МСП

Більш привабливою для розвитку 
малого бізнесу залишається 
невиробнича сфера – лідируюче 
місце займає оптова та роздрібна 
торгівля

Загальні обсяги надходжень 
до бюджету міста 

9,6 млн. грн.  від діяльності суб’єктів 
малого підприємництва в 2017 році

Загальна площа приміщень, 
переданих підприємцям в оренду

2016 рік – 561,7 кв. м
2017 рік – 806,7 кв.м.
2018 рік – 501,2 кв.м.

МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 
(ТЕРИТОРІЯ, АДРЕСА)

СМТ. ЗАТОКА, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, 
ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 70. М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Короткий опис 
інвестиційного проекту

У зв’язку з тим, що протягом останнього десятиріччя в Україні зберігається 
тенденція до погіршення стану здоров’я дітей та підлітків, що пов’язана із 
впливом різних негативних факторів соціально–економічного, екологічного та 
психоемоційного характеру, проблеми організації роботи літніх таборів відпочинку 
стають особливо актуальними. 

Основні завдання проекту: 
� поліпшення умов оздоровлення дітей в дитячому таборі;
� створення належних комфортних умов для зміцнення здоров’я дітей, 
      засвоєння і застосування ними навичок гігієнічної і фізичної культури;
� реалізація медико–профілактичних, спортивних, освітніх, культурних програм 
      і послуг, які забезпечують відновлення сил, професійне самовизначення, творчу 
      самореалізацію, моральне, громадське, патріотичне виховання і розвиток дітей;
� досягнення статусу оздоровчого табору міжнародного значення цілорічного 
      функціонування.

Очікувана вартість 
інвестицій 

25 000 000,0 грн. – орієнтовна вартість капітального ремонту та благоустрою  
розташованих на території табору будівель

Потенційні джерела 
фінансування

Зовнішні джерела

Строк реалізації проекту 1 рік

Статус реалізації проекту Міжнародний

Прибутковість проекту Не визначено (потребує експертного розрахунку)                             

Контактна особа з питань 
інвестиційного проекту 
(посада, ПІБ, телефон, ел. 
адреса)

Начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Білгород-Дністровської 
міської ради
Муржа-Ромащук Л. І. тел. 8(04849)2-22-05;
Е-mail: bdosvita-mista@ukr.net

Додаткова інформація

Наявна інфраструктура - залізнична гілка. Залізничний вокзал на відстані 150 м. 
Під’їзні шляхи з твердим асфальтобетонним покриттям. Водогін централізований. 
Електрифікація - (ЛЕП)- дозволена потужність 55 кВт. Газифікація - відсутня. 
Каналізація - вигріб. Наявна земельна ділянка вільна від обтяжень площею 14875 м2 . 
Земля в процесі оформлення. 



МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 
(ТЕРИТОРІЯ, АДРЕСА)

ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 70 Г, 
М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ.
НЕЖИТЛОВА БУДІВЛЯ (БУДІВЛЯ КОЛИШНЬОЇ 
БІБЛІОТЕКИ) ПЛОЩЕЮ 632,87 М2.

Короткий опис 
інвестиційного проекту

Проект зі створення сучасного міського арт-центру є актуальним для міста, 
оскільки наразі не існує окремої, облаштованої відповідно до сучасних 
технологій (необхідний для культурних івентів), будівлі з приміщеннями, 
де можуть розміщатися мистецькі виставки, проходити культурні заходи 
(літературні читання, музичні вечори), проводитися прийом міжкультурних 
делегацій, постійно розміщатися хаби для позашкільного спілкування 
талановитої та творчої молоді. Такий осередок може бути створений в будівлі 
колишньої бібліотеки за умови її реконструкції та капітального ремонту. 
Очікується, що інвестиції в створення локального осередку проведення культурних 
заходів матиме великий попит серед організаторів культурних хабів у разі відновлення 
привабливого зовнішнього архітектурного ансамблю будівлі. Враховуючи те, що місто 
Білгород-Дністровський є центром Бессарабії та особливої багатонаціональної 
культурної спільноти, оренда приміщень у даній будівлі в історичному центрі міста 
буде предметом комерційних відносин з потенційним інвестором- власником будівлі.

Очікувана вартість 
інвестицій

1 747, 260 тис.грн. – початкова встановлена ціна для продажу вказаного об’єкта 
будівництва з аукціону.

Потенційні джерела 
фінансування

Зовнішні джерела фінансування

Строк реалізації проекту 
(років)

Орієнтовно 1 рік на проведення реконструкції та капітального ремонту будівлі. 
На підставі договору оренди земельної ділянки, на якій розташована будівля, 
постійна організація в ній культурних заходів, здача приміщень в оренду для 
товариств, що проводять такі заходи.

Статус реалізації проекту Місцевий

Прибутковість проекту
Наразі неможливо прорахувати. Залежить від заходів, які будуть проводитись в 
будівлі та їх періодичності.

Контактна особа з питань 
інвестиційного проекту 
(посада, ПІБ, телефон, 
ел.адреса)

Начальник управління комунальної власності Білгород-Дністровської 
міської ради
Скалозуб О.В., (04849) 35258, ozr-uks@i.ua

Додаткова інформація

Будівля знаходиться в центрі міста, на вулиці, де проходить увесь міський 
транспорт, поблизу кінокомплексу, школи, аграрного технікуму, місцевого ринку 
та двох парків, міжміської автобусної станції та залізничного вокзалу. Будівля 
суміжна з підприємством Укртелеком. Підведені всі комунікації. 



АДРЕСА З/Д
КАДАСТРОВИЙ
НОМЕР

ПЛОЩА
ГА.

ЦІЛЬОВЕ 
ПРИЗНАЧЕННЯ

№ РІШЕННЯ 
ПРО ВНЕСЕННЯ 
ДО ПЕРЕЛІКУ

пров. Водопровідний, 
14 

2,2000 
Для будівництва складів 
та баз

№ 721-VII від 
29.11.2018 р.

вул. Шабська, 110-а 1,9555
Для будівництва складів 
та баз

№ 721-VII 
від 29.11.2018 р.

вул. Південна, 2 0,5325
Для будівництва 
багатоквартирного 
житлового будинку

№ 721-VII 
від 29.11.2018 р.

вул. Південна, 6 1,3718
Для будівництва 
багатоквартирного 
житлового будинку

№ 721-VII в
ід 29.11.2018 р.

вул. Перемоги, 30 б 
5110300000:
01:009:0009

0,2600
Для будівництва 
багатоквартирного 
житлового будинку

№ 720-VII 
від 29.11.2018 р.

вул. Маяковського, 
57-а 

5110300000:
01:008:1158

3,9384
Секція: J.11.02 
для розміщення 
будівель та споруд. 

№ 706-VII 
від 01.11.2018 р.

вул. Маяковського, 
57-б

5110300000:
01:008:1157

3,2796
Секція: J.11.02 
для розміщення 
будівель та споруд. 

№ 706-VII 
від 01.11.2018 р.

вул. Сонячна, 6-а
5110300000:
01:008:0011

0,0225

Секція: В.03.07  для 
будівництва та 
обслуговування об’єктів 
торгівлі. 

№ 706-VII 
від 01.11.2018 р.



АДРЕСА ОБ’ЄКТ
СКЛАДОВА 
ЧАСТИНА

УМОВА

Анісімова, 4а Нежитлова будівля літ."А" розміщення складу

Вірменський пров., 4 а Нежитлова будівля літ."А" розміщення складу

Ізмаїльська, 127 г Нежитлова будівля літ."А" розміщення складу

Ломоносова, 2
Нежитлове приміщення, 
підвал

літ. "б" прим. 
ХІІІ. ХХ, ХХІ

розміщення офісу, майстерні

Маяковського, 6 б
Підвал під житловим 
будинком

літ."Б" прим. 7 - 
9, підвал літ."б1"

розміщення офісу, майстерні

Миколаївська, 55
Комплекс нежитлових 
будівель

літ."А", "Б", "Д", "З" розміщення офісу

Миколаївська, 84 Нежитлові будівлі
літ."А", "Б", "В", 
"Г", "Д", "З", "І", "К"

розміщення центру 
соціального обслуговування 
людей похилого віку

Миру, 6
Підвал під житловим 
будинком

літ."А1" розміщення складів

Новосадова, 4
Нежитлові приміщення 
будівлі магазину

літ."а" прим. 10, 
11, 15

розміщення магазину 
продовольчих та промислових 
товарів

Пушкіна, 29 Будівлі та споруди літ. "А", "Б", "В"
розміщення медичного 
закладу

Франко, 1 в Нежитлова будівля
літ."А", "Б", "В", 
споруда № 1 - 2

розміщення складу

АДРЕСА ОБ’ЄКТ
СКЛАДОВА 
ЧАСТИНА

УМОВА

Єврейська, 12 Нежитлова будівля літ."А" аукціон

Кишинівська, 101 Нежитлові приміщення
літ."А" прим. 2-1, 
2-2,  літ."Г"

аукціон

Кутузова, 23 Нежитлові будівлі 
літ."Б", "Г", 
"Д", "Ж"

аукціон

Маршала Бірюзова, 1 а Нежитлова будівля літ."А" аукціон

Миколаївська, 33 Нежитлова будівля
літ."А" прим. 3-1 
– 3-13, літ."а"

аукціон

Михайлівська, 50
Адміністративна 
будівля

літ."А" прим. 
1 – 8, 18, 19

аукціон

Московська, 15 Нежитлові будівлі літ."А", "Б" аукціон

Першотравнева, 70 г
Нежитлові будівлі 
та споруди

літ."А" аукціон

Пушкіна, 33 Підвал
літ."г" прим. 
І - VІ

аукціон



МІСЯЦЬ ПОДІЯ
МІСЦЕ 
ПРОВЕДЕННЯ 

Січень
� Народне гуляння «Новорічна ніч в Аккермані»
� Вистава-мюзикл «Красуня і чудовисько»
� Міський фестиваль колядок і щедрівок 

Площа перед 
виконкомом
Центр культури
та дозвілля

Лютий Народне гуляння «Весела Масниця» Парк  Миру

Березень
Фестиваль аматорського театрального мистецтва 
«Вогні рампи»

Центр культури 
та дозвілля

Квітень Ювілей зразкового ансамблю скрипалів «Віола»
Центр культури 
та дозвілля

Травень Фестиваль вуличної музики з нагоди  Дня Європи Сквер Михайлівський

Червень
День міста Білгород-Дністровський 
(7 червня)

Територія міста 

Серпень

� Народне гуляння з нагоди Дня незалежності України 
      «Мати Україно – ти одна у нас!»
� Міжнародний фестиваль польської культури 
     «Аккерманський полонез»

Територія міста 

Парк Миру

Жовтень Х  фестиваль-конкурс мистецтв «Голос молоді»
Центр культури 
та дозвілля

Грудень 
� Відкриття головної ялинки міста.
� Резиденція Святого Миколая.

Територія міста






