
34100, Рівненська обл.,             
Сарненський (Дубровицький) район, 
м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88 

Будівля насосної станції, загальною площею 32,4 кв. м. 
 

Балансоутримувач: відсутній. 
 

Опис: об’єкт приватизації не увійшов до статутного 
капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс», (код 
за ЄДРПОУ 9068290), статус юридичної особи якого 
припинено 15.12.2011, номер запису 
15941110005000270.  
Будівля насосної станції загальною площею 32,4 кв.м., за 
адресою: 34100, Рівненська область, Сарненський 
(Дубровицький) район, м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88, 
являє собою одноповерхову окремо стоячу будівлю, яка 
знаходиться в периферійній зоні міста на відстані 3,5 км. 
від центру міста. Рік побудови-1979, фундамент та 
підлога будівлі бетонні, стіни побудовані з білої цегли, 
покрівля рубероїдна, двері-дерев’яні.  
Будівля перебуває у хорошому стані. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: 34100, Рівненська обл., Сарненський, 
(Дубровицький)*район, м.Дубровиця, вул. Гагаріна, 88: 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Дубровицький р-н перейменовано на Сарненський відповідно до Постанови  
Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807 – XI «Про утворення та ліквідацію 
районів».  

Функціональне використання: 22229-споруди місцевих 
трубопровідних систем інші. 
 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під 
об’єктом не сформована. 
 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не сформована 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

32,4 кв. м. 

 

31.08.2022  

Будівля насосної станції 
загальною площею        
32,4 кв.м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма власності та 
власник 

Будівля 
насосної 
станції, 
загальною 
площею 
32,4 кв. м. 

32,4 

1
4

3
6

3
80

5
56

2
18

 

Витяг з реєстру 
речових прав 
на нерухоме  
майно про 
реєстрацію 
права власності 
№ 208323658 
від 06.05.2020 

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



https://bit.ly/3v8eT6W 

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. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні – з 08-00 до 17-00; 
 у п’ятницю – з 8.00 до 15.45  
 за місцем його розташування за адресою:  
34100, Рівненська обл., Сарненський, (Дубровицький) 
район, м.Дубровиця, вул. Гагаріна, 88. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Контактна особа:  
 Миронюк Марія Миколаївна;  
 телефон для довідок +(0362) 68-36-93;  
 e-mail: rvfdmu56@gmail.com. 
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