
Рівненська область,                                         
м. Дубно,                                                                    
вул. Млинівська, буд. 69 (59) 

Лазня цеху вулканізації №1 загальною площею 190,4 
кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Дубно,  
вул. Млинівська, буд. 69 (59), що під час приватизації не 
увійшла до статутного капіталу та перебуває на балансі 
ПрАТ “Дубенський завод гумово-технічних виробів”,  
код за ЄДРПОУ 02971506. 
 

Балансоутримувач: ПрАТ “ Дубенський завод гумово-
технічних виробів” (код за ЄДРПОУ 02971506),  
адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, 
буд. 69, тел. (03656) 3-27-98; 4-17-57. 
 

Опис об’єкта: будівля лазні цеху вулканізації №1 
загальною площею 190,4 кв.м. - літера Г - 1, в т.ч. 
прибудова - літера г, вхідний ганок - літера г1, фундамент 
- бетонний, стіни - цегляні. 
Об’єкт не використовується більше 3-х років. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Рівненська область, м. Дубно,  
вул. Млинівська, буд. 69 (59): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1230.6 – Будівлі 
підприємств побутового обслуговування. 
 

Станом на 23.11.2021 об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

190,4 кв. м. 

 

29.11.2021  

Лазня цеху вулканізації 
№1 загальною площею 
190,4 кв.м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення  

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
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Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності, індексний 
номер витягу: 
212636759,  
дата формування 
16.06.2020 

Державна, в особі 
Регіонального 
відділення Фонду 
державного майна 
України по Рівненській 
та Житомирській 
областях (код за 
ЄДРПОУ 42956062) 



https://bit.ly/3p3EWeM 

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 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, 
буд. 69: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умови приватизації: 
- покупцю надається можливість перепрофілювання 
об’єкта соціально-культурного призначення – лазні цеху 
вулканізації №1 загальною площею 190,4 кв.м., за 
адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. 
Млинівська, буд. 69 (59), відповідно до пункту 4 статті 
15 Закону України “Про приватизацію державного та 
комунального майна”. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні – з 08-00 до 17-00; 
 у п’ятницю – з 8.00 до 15.45  
 за місцем розташування об'єкта за адресою:  
Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, буд. 69 
(59). 
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Бутрій Олег Ігорович;  
 телефон: (050)8400120. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях,  
 адреса: 33001, Рівненська область обл., м. Рівне,      

вул. Петра Могили, 24; 
 адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/. 
 

Контактна особа:  
 Свиридон Марина Миколаївна;  
 телефон:  (0362) 68-36-93. 

Назва Площа земель-
ної ділянки (га) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове  
призначення 

земельної  
ділянки 
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користування 
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Окремо під 
об’єкт приватиза-
ції земельна 
ділянка не 
виділена. Об’єкт 
розташований на 
сформованій 
земельній 
ділянці площею 

76824 на 
території 
підприємства.  
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11.02 Для 
розміщення та 
експлуатації 
основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 
споруд підпри-
ємств перероб-
ної, машино-
будівної та іншої 
промисловості 

Витяг з державного 
земельного кадастру 
про земельну ділянку 
№ НВ-5610070962021, 
реєстрація якої 
здійснена на підставі 
Технічної документації 
із землеустрою щодо 
встановлення меж 
земельної ділянки в 
натурі (на місцевості). 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/

