
Рівненська обл., 
Зарічненський р-н, 
смт Зарічне, 
вул. Лесі Українки, 6.

Балансоутримувач: Управління Західного офісу
Держаудитслужби у Рівненській області (код за  ЄДРПОУ 
4047980), адреса: вул. Міцкевича,14, м. Рівне, 33028, тел. 
(0362) 26-44-18.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Відомості про земельну ділянку: відсутня.
Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31 
серпня 2021 року:

Загальна площа земельних ділянок:

відсутня

Загальна площа будівель та споруд:

79,4 кв. м.

21.09.2021

Нежитлове приміщення, 
адмінприміщення
загальною площею 79,4 
кв.м

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно

Назва Загальна 
площа 
(м. кв)

Реєстра-
ційний
номер

Підстава виникнення 
права власності

Форма 
власності та 

власник
Нежитлове
приміщення, 
адмінприміще
ння загальною
площею 79,4 
кв.м
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Інформація з 
Державного реєстру
речових прав на 
нерухоме майно та 
Реєстру прав власності
на нерухоме майно, 
Державного реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження
об’єктів нерухомого
майна щодо об’єктів
нерухомого майна, 
номер інформаційної
довідки: 271860197, 
дата формування: 
26.08.2021

Державна, 
Державна
аудиторська
служба 
України (код 
за ЄДРПОУ 
40165856)

Орендар Назва

об’єкта

оренди

Орендов

ана

площа

(кв.м)

Цільове

призначе

ння

оренди

Реквізити 

договору 

оренди та 

термін його 

дії

Орендна 

плата за 

1 кв.м за 

місяць, 

грн. (без 

ПДВ) 

Пукало

Сергій

Володи

мирович

Нежитлове

приміщенн

я

79,4 З метою 

розміщен

ня 

перукарн

і 49,9 

кв.м та 

складу 

29,5 кв.м

Договір № 2

від

29.04.2016 із

змінами від

26.04.2019)

терміном до

25.04.2022

14,54 за 1

кв.м за

місяць



https://bit.ly/3hOZdRq

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 зобов’язаний протягом 30 календарних днів 

з дня укладання договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації компенсувати витрати, понесені 
Регіональним відділенням Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях на 
оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, 
що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, на рахунок Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях (буде зазначено в договорі 
купівлі-продажу) в сумі 4 800,00 грн., без ПДВ.

Час і місце проведення огляду об’єкта:
▪ у робочі дні з 08.00 до 17.00;
▪ за місцем розташування об’єкта:
Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне, вул. 
Лесі Українки, 6.
Організатор аукціону: 
▪ Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях;
▪ м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, 
▪ адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/
Контактна особа: 
▪ Стельмах Оксана Миколаївна; 
▪ телефони (0362) 68-36-93.

https://bit.ly/3hOZdRq
mailto:privatization@spfu.gov.ua

