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ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення телерадіоательє площею 359,3 м2 
(прибудова до житлового будинку) за адресою: Львівська область, м. Соснівка, 
вул. Театральна, 15, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта 

«Візейська». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами. Покупець: 
фізична особа – Демінський Сергій Анатолійович, ціна продажу – 176 400,00 грн, 

у тому числі ПДВ – 29 400,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди за 
адресою: м. Львів, вул. Персенківка,19 приватизовано шляхом викупу Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ТАНТАЛ» за ціною 3 937 800,00 грн , у тому числі 
ПДВ – 656 300,00 грн. 

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі та споруди колишньої лазні, 

у складі нежитлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. А), нежитлової будівлі площею 

169,2 м2 (літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б) (Одеська область, Саратський 
район, с. Розівка, вул. Шкільна, 3; балансоутримувач – ПАТ «Южний», ЄДРПОУ 

00413417) приватизовано фізичною особою – Івченко Тетяною Іванівною, яку визнано 
переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 

11 131,20 грн (одинадцять тисяч сто тридцять одна гривня 20 копійок), у тому числі 
ПДВ – 1 855,20 грн (одна тисяча вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 20 копійок). 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – база дільниці № 11, у складі: виробничо-

побутового корпусу А-ІІ, загальною площею 498,4 м2; промислової будівлі Б-1, 

загальною площею 65,8 м2; складу В-1, загальною площею 396,4 м2; навісу Г-1, 

загальною площею 206,8 м2; виробничого майданчика І (замощення) загальною 

площею 1124,0 м2, огорожі (№ 1, № 1’, № 3, № 4) – 109,4 пог. м; воріт з хвірткою 
(№ 2) – 5,4 пог. м за адресою: 34354, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Стара 



Рафалівка, вул. Приміська, 2, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661. Приватизовано шляхом викупу ТзОВ 

«ДОЦ УБ РАЕС», код ЄДРПОУ 33467111, яке єдине подало заяву на участь в 
електронному аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 

230 400,00 грн (двісті тридцять тисяч чотириста гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 
38 400,00 грн (тридцять вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок). 

 

 


