
34600, Рівненська обл.,  
Рівненський (Березнівський) р-н,             
м. Березне, вул. Київська, 9 

Адміністративні приміщення, загальною площею  
496,5 кв.м. 
 

Балансоутримувач: Головне управління статистики  
у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061,  
адреса: м. Рівне, вул. Короленка, 7,  
телефон: (0362) 26-68-04.. 
 

Опис об’єкта:  двохповерхове адміністративне 
приміщення, А2-1, загальною площею 496,5 кв.м. 
Матеріал стін - цегла.  
Об'єкт приватизації перебуває в хорошому стані. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Рівненська обл., Рівненський 
(Березнівський) р-н, м. Березне, вул. Київська, 9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1220.9 - Будівлі для 
конторських та адміністративних цілей інші. 
 

Інформація про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Рівненська обл., Рівненський (Березнівський) 
р-н, м. Березне, вул. Київська,9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,094 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

496,5 кв. м. 

20.12.2021  

Адміністративні 
приміщення, загальною 
площею 496,5 кв.м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Підстава виникнення 
права власності 
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та власник 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме маймо 
про реєстрацію права 
власності №234140728 
від 25.11.2020р. 

Державна, 
Державна 
служба 
статистики 
України, код за 
ЄДРПОУ 
37507880 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 
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Для будівництва 
та обслугову-
вання будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого само-
врядування, для 
обслуговування 
адміністративної 
будівлі 

Державна, Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права №201697279 від 
25.02.2020р., право постійного 
користування земельною 
ділянкою, інформація про 
обтяження відсутня 



https://bit.ly/3tj9H1V 

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 моменту переходу права власності на 
об’єкт 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, в сумі – 4250,00 грн (без 
урахування ПДВ). 

 

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:  
34600, Рівненська обл., Рівненський (Березнівський)  
р-н, м. Березне, вул. Київська, 9.  
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Міщук Марія Миколаївна;  
 +38 (036-2) 26-68-04;  
 e-mail: gus@rv.ukrstat.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях; 
 адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне.  вул.  Петра 

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

 

Контактна особа:  
 Миронюк Марія Миколаївна;  
 телефон: (0362)68-36-93;  
 e-mail: rivne@spfu.gov.uа. 
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