
Рівненська область,                              

м. Острог, вул. Богуна Івана, 5 

Адміністративне  приміщення загальною  площею 432,4 кв.м. 
Балансоутримувач: Головне управління 
Держпродспоживслужби в Рівненській області,  
код ЄДРПОУ- 40309748. 
 

Опис об’єкту: адміністративне приміщення загальною площею 
432,4 кв. м., що складається з першого поверху площею 230,3 
кв. м. та підвалу - 202,1 кв. м. Фундамент -- з/б блоки, стіни - 
цегляні, покрівля - шифер, підлога - плитка. Наявна електрика, 
водовідвід. Близько 4 років не використовується. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Рівненська область м. Острог, вул. Богуна Івана, 5: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: адміністративне приміщення. 
 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Рівненська область м. Острог, вул. Богуна Івана, 5: 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0840 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

432,4 кв. м. 

 

06.05.2021  

Адміністративне 
приміщення загальною 
площею 432,4 кв.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(га) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове  
призначення 

земельної  
ділянки 

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження 

Адміністра-
тивне  
приміщення 
загальною  
площею 
432,4 кв.м. 

0,0840  
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 Для будівництва 

та 
обслуговування 
будівель оргвнів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування 

Державна,   
Державний Акт від 
15.05.2006ЯЯ253780. 
Право постійного 
користування 
земельною ділянкою 
Рівненської обласної 
державної  насіневої 
інспекції 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Адміністра-
тивне  
приміщення 
загальною  
площею 432,4 
кв.м. 

432,4 1120488
756109 

Акт приймання –
передачі, серія та номер 
б/н, виданий 10.04.2017, 
видавник Комісія з 
прийняття – передачі 

Державна, 
Державна 
служба України 
з питань 
безпечності 
харчових 
продуктів та 
захисту 
споживачів 



https://bit.ly/3hwvwVF 

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 

- без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8:00 до 17:00        
за місцезнаходженням об’єкта: Рівненська область,               
м. Острог, вул. Богуна Івана, 5. 
Телефон:  (0362) 63-36-30,  (097) 394-15-63. 
 
Відповідальна особа: Максимов Павло Васильович  –  
начальник  відділу правового забезпечення Головного  
управління Держпродспоживслужби  в Рівненській області. 
 
Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях; 
 юридична адреса: м. Рівне, вул. 16 липня, 77; 
 фактична адреса м. Рівне.  вул.  Петра Могили, 24; 
 телефон для довідок:  (068) 025-60-23. 

Умови приватизації: 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

