
Рівненська область,              
Корецький район, м. Корець,               
вул. Вишнева, 13А 

Господарське приміщення загальною площею 33,4кв.м. 
 

Балансоутримувач: Головне управління 
Держпродспоживслужби в Рівненській області, код за 
ЄДРПОУ 40309748, адреса: м. Рівне, вул. Малорівненська, 
91, телефон: (0362)63-36-30. 
 

Опис об’єкта: господарське приміщення загальною 
площею - 33,4 кв.м., літера Б -1, стіни - цегла, покрівля - 
азбестоцементні листи, підлога – бетон. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Рівненська область, Корецький район,  
м. Корець, вул. Вишнева, 13А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1242-гаражі. 
 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Рівненська область, Корецький район,  
м. Корець,  вул. Вишнева, 13А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0633 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

33,4 кв. м. 

 

25.08.2021  

Господарське приміщення 
загальною площею  
33,4 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
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виникнення права 
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власник 
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Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності 
№122510871  
від 02.05.2018 

Державна, 
Державна служба 
Україна з питань 
безпечності 
харчових продуктів 
та захисту 
споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774) 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(га) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове  
призначення 

земельної  
ділянки 

Форма власності, підстава 
на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 
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03.01 Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування 

Державна, Рівненська 
облдержнасінінспекція, 
витяг з Державного 
земельного кадастру про 
земельну ділянку  
№НВ-5605626942019  від 
11.04.2019, відомості про 
обмеження 
незареєстровано 



https://bit.ly/38Oyyio 

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: 
 - без умов. 
 
Час і місце проведення огляду об’єкта:  
 у робочі дні – з 08.00 до 17.00;  
 у п’ятницю – з 8.00 до 15.45  
за місцем розташування об’єкта: 
Рівненська область, Корецький район, м. Корець,  
вул. Вишнева, 13А. 
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Максимов Павло Васильович;  
 телефон: (0362) 63-36-30;  
 e-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях; 
 адреса: 33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 24;  
 адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/. 
 

Контактна особа:   
 Дімітрук Яна Ігорівна;  
 телефон (0362) 68-36-93. 
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