
Рівненська обл.,                                                      
м. Дубровиця,                                         
вул. Гагаріна, 21 

Їдальня (2 поверх) загальною площею 129,4 кв.м та 
електрокотел.  
 

Балансоутримувач: ТОВ «Діброва», код за ЄДРПОУ 
02971630, адреса: Рівненська обл., м. Дубровиця,  
вул. Гагаріна, 21. 
 

Опис: об’єкт соціально-культурного призначення у складі:  
 Їдальня (2 поверх) - літера "Б" загальною площею 

129,4 кв.м.: підлога - бетонні плити, стіни – цегла;  
 електрокотел – металічний. 
Об’єкт не використовується більше 3-х років. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця,  
вул. Гагаріна, 21: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 711 - Обладнання та 
устаткування соціальної сфери. 
 

Відомості про земельні ділянку: відсутні. 
  

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

129,4 кв. м. 

 

14.01.2022  

Їдальня (2 поверх) 
загальною площею 129,4 
кв.м та електрокотел 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 

Назва Загаль
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 

Їдальня  
(2 поверх) 
загальною 
площею 
129,4 кв.м 
та електро-
котел 

129,4 

1
2

6
8

7
95

7
56

2
18

 

Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності 
№208335331  
від 06.05.2020 

Державна, 
Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України по 
Рівненській та 
Житомирській 
областях, код за 
ЄДРПОУ 42956062 



https://bit.ly/33KKPFi 

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: 

 покупцю надається можливість перепрофілювання 
об’єкта соціально-культурного призначення з 
моменту переходу права власності – їдальні (2 
поверх) загальною площею 129,4 кв.м та 
електрокотел, за адресою: Рівненська обл., 
Дубровицький р-н,  м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21, 
відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України «Про 
приватизацію державного та комунального майна»; 

 покупець об’єкта приватизації, зобов’язаний 
відшкодувати вартість послуг суб’єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки, після 
переходу до покупця права власності на об’єкт, у 
розмірі 4 900 грн 00 коп. (чотири тисячі дев’ятсот 
гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ). 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  
 у робочі дні з 8.00 до 17.00;  
 у п’ятницю – з 8.00 до 15.45  
за місцем розташування об’єкта:  
Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

 

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