
Львівська область,                                     
м. Жидачів,                                                     
вул. Фабрична, 4 

Група інвентарних об'єктів у складі: радіостанція (2 од.),  
столи (5 од.). 
Місцезнаходження: Львівська область, м. Жидачів,          
вул. Фабрична, 4. 
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство 
«Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (код за 
ЄДРПОУ 00278801), адреса:  Львівська обл., м.Жидачів, 
вул.Фабрична, 4. 
Відомості про об'єкт:  
До складу об'єкта входять: 
 Радіостанція  "Пальма-П" 1985 р.- заводський  

№ 13541, технічний  стан задовільний.  
 Радіостанція  "Пальма-П" 1986 р. - заводський                  

№ 32566, технічний  стан задовільний.  
 Столи дерев'яні кухонні у кількості 5 шт.,                    

розміром  0,5х1,5 м, технічний стан незадовільний.  
 

30.11.2021  

Група інвентарних об’єктів 
у складі: радіостанція            
(2 од.), столи (5 од.) 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3fpFdE2 

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: 
- покупець протягом 30 календарних днів з моменту 
переходу права власності на об'єкт приватизації 
зобов'язаний компенсувати витрати, понесені 
Регіональним відділенням Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській  
областях  на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, в сумі 1500,00 гривень 
(одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок), без ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 - 17.00 
год, за місцезнаходженням об'єкта: Львівська область,              
м. Жидачів, вул. Фабрична, 4. 
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:   
 Тарас Кизима;  
 тел. (097) 272-44-41. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України  по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях,  

 адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника,4,  
 адреса веб–сайту – 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 
https://privatization.gov.ua/. 

 

Контактна особа:  
 Данилишин Віра Григорівна;  
 телефони для довідок: (032)261-62-14,                           

(032)255-38-55. 
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