
Київська область,                     
Миронівський район, с. Ходорів,           
вул. Героїв Дніпра, 61 

ЄМК ДП «Дитячий 
оздоровчий табір «Ходорів» 
 
 
 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дитячий 
оздоровчий табір «Ходорів». 
 

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: надання послуг з 
оздоровлення дітей (комплекс спеціальних заходів соціального, 
виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, надання яких 
спрямоване не відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану 
здоров’я дитини). 
 

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 55.20 Діяльність засобів 
розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 
(основний). 
 

Основна номенклатура продукції: відсутня (підприємство недіюче). 
 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг): відсутній (підприємство 
недіюче).  
Діяльність на базі майна ЄМК ДП «Дитячий оздоровчий табір 
«Ходорів» не здійснюється більше ніж 3 роки. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 23 одиниці 
нерухомого майна (cпальний корпус, їдальня, павільйон гральний, 
будинок арболітовій, сауна-котельна, гараж, комора, погріб, башта 
водонапірна, паркан залізобетонний, паркан металевий, доріжка 
асфальтна) загальною площею 3021,2 кв. м.,розташованих за адресою: 
Київська область, Миронівський район, с. Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 61. 
 Реєстраційний номер: 1643960132229. 
 Підстава виникнення права власності: Рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний 
номер: 43003316 від 14.09.2018. 

 Форма власності: державна. 
 Власник: Державний комітет телебачення і радіомовлення України,  
код ЄДРПОУ 00013936. 
 

Відомості про рухоме майно: 
 автомобіль вантажний РАФ-2920 (фургон), 1993 року випуску; 
 автомобіль АЗЛК 412, 1991 року випуску. 
 

Відомості про земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська 
область, Миронівський район, с.Ходорів, вул.Героїв Дніпра, 61: 

Загальна площа земельних 

ділянок: 

3,8893 га 
Загальна площа будівель             

та  споруд: 

3021,2 кв. м. 
Кількість працівників  

(на  31.12.2020 р.) 
4 

ЄДРПОУ: 02841711 

24.06.2021 

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про 
захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане 
придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції. 

Загальні характеристики 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 
(кв. м.) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове  
призначення 

земельної  
ділянки 

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною 
ділянкою  

Земельна 
ділянка 

36862,0 32229815
04:02:004
:0008 

Для будівництва та 
обслуговування 
об’єктів 
рекреаційного 
призначення 

Державна власність. 
Державний акт  
від 07.04.1999  
ІІ-КВ 001311 Земельна 

ділянка 
2031,0 32229815

04:02:005
:0029 



Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Станом на 30.04.2021: 
Прострочена та поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
 з оплати праці – 1841,0 тис. грн.; 
 зі страхування – 697,6 тис. грн.; 
 перед бюджетом – 200,5 тис. грн.; 
 інші поточні зобов’язання – 10,0 тис. грн. 

 

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за 
кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної 
орендної плати, строку дії договору оренди: договори оренди відсутні. 
  
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних 
зборів та платежів: підприємство недіюче, викиди та скиди забруднювальних 
речовин у навколишнє природне середовище відсутні. 

https://bit.ly/3wY7t72 

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 продажу: 

 недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи 
нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення 
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини 
першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців; 

 погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 
кредиторської заборгованості підприємства протягом 6 місяців; 

 протягом 1 року з дати підписання акта приймання-передачі забезпечити 
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – державного 
підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів» (код ЄДРПОУ 02841711). 

 
Об’єкт приватизації може бути перепрофільований (приватизується без збереження 
профілю діяльності). 

 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2018  2019 2020  
Станом на 
30.04.2021 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 774,0 774,0 774,0 774,0 

1.1 Необоротні активи 774,0 774,0 774,0 774,0 

1.2 Оборотні активи - - - - 

2. Пасиви 774,0 774,0 774,0 774,0 

3. Доходи всього, в тому числі: - - - - 

3.1 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

- - - - 

4. Витрати всього, в тому числі: - - - - 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

- - - - 

4.2 Адміністративні витрати - - - - 

4.4 Інші операційні витрати - - - - 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- - - - - 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

