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Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

у грудні 2020 року здійснило приватизацію об’єктів 

малої приватизації державної власності  

 

Окреме майно – будівля «А-2» загальною площею 497,8 м
2
 за адресою:  

Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3  

приватизовано Маркевич Софією Любомирівною  

за ціною 2 160 003,60 грн (два мільйони сто шістдесят тисяч три грн 60 коп.), у тому числі 

ПДВ – 360 000,60 грн (триста шістдесят тисяч грн 60 коп.). 

 

 

Окреме майно – адміністративне приміщення (А-2) площею 210,6 м
2
 за адресою:  

Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22  

приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Герасименко 

Григорієм Григоровичем.  

Ціна продажу об’єкта – 420 001,20 грн (чотириста двадцять тисяч одна грн 20 коп.), у тому 

числі ПДВ – 70 000,20 грн (сімдесят тисяч грн 20 коп.). 

 

 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – трансформаторна підстанція площею 49,2 м
2
 

(з обладнанням) за адресою:  

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Огарьова, 15,  

що перебуває на балансі ТОВ «Агрокомплекс-Уж» (код за ЄДРПОУ 37231169),  

проданий на електронному аукціоні за 84 000,00 грн (вісімдесят чотири тисячі грн 00 

коп.), у тому числі ПДВ – 14 000,00 грн (чотирнадцять тисяч грн 00 коп.). 

 

 

1. Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: цех виморожування солі (Ж-3) 

площею 477,9 м
2
; надкаптажна будівля свердловини 17а (Є-1) площею 13,9 м

2
; надкаптажна 

будівля свердловини 20а (Д-1) площею 22,6 м
2
; надкаптажна будівля джерела 1 (Е-1) площею 

19,8 м
2
, резервуар (5); резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 20а; свердловина 20б; 

свердловина 29а; шахтний колодязь 8 за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 

45а; свердловина № 3ре за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. 

Курортна, 58А; свердловина № 4ре за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня 

Лисовицька, вул. Курортна, 58Б; свердловина № 6, надкаптажна будівля свердловини № 6 (І-1) 

площею 27,5 м2; огорожа (2); ворота (1); вартівня (И-1) за адресою: Львівська обл., Стрийський 

р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58В. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами. 

Покупець: юридична особа – Підприємство житлово-комунального господарства 

Моршинської міської ради (код за ЄДРПОУ 31475513). 

Ціна продажу –1 800 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 300 000,00 грн. 

 

2. Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: цех виварювання солі (Б-1) 

площею 80,0 м
2
; колодязь (3); альтанка (З-1) площею 5,8 м

2
; огорожа (2); ворота (1); вбиральня 

(Г); дорога (І); надкаптажна будівля джерела 3 (В-1) площею 26,6 м
2
; підпірна стіна (7) площею 

34,5 м
2
; навіс (П) площею 110,7 м

2
 за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 

45а; свердловина № 2ре з надкаптажною спорудою свердловини № 2ре (А-1) площею 4,4 м2 за 

адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 25А. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами. 

Покупець: юридична особа – Підприємство житлово-комунального господарства 

Моршинської міської ради (код за ЄДРПОУ 31475513). 

Ціна продажу – 1 440 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 240 000,00 грн. 


