
35800, Рівненська обл.,          
Рівненський (Острозький) район,      
м. Острог, вул. Сагайдачного 
Гетьмана, 47А 

Будівля прохідної загальною площею 13,2 кв.м. 
 

Балансоутримувач: Виробничий кооператив Острозька 
фабрика «Вілія», (код за ЄДРПОУ 02971558),  
адреса: 35800, Рівненська обл., Рівненський (Острозький) 
район, м. Острог, вул. Сагайдачного Гетьмана, 47А. 
 

Опис: об’єкт приватизації не увійшов до статутного 
капіталу Виробничого кооперативу Острозька фабрика 
«Вілія», (код за ЄДРПОУ 2971558).  
Об’єкт приватизації  - будівля прохідної загальною 
площею 13,2 кв.м., одноповерхова цегляна окремо 
розташована будівля, рік будівництва 1970, фундамент 
бутобетонний стрічковий; стіни цегляні; перекриття – 
з/бетонні плити; покрівля – руберойд; підлога – бетонна, 
двері дерев'яні.  
Технічний стан- задовільний.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: 35800, Рівненська обл., Рівненський 
(Острозький) район,* м. Острог, вул. Сагайдачного 
Гетьмана, 47А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Острозький  район ліквідовано відповідно до Постанови  Верховної  Ради 
України від 17.07.2020 №807-ХІ «Про утворення та ліквідацію районів».   

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

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

Загальна площа земельних ділянок: 

не сформована 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

13,2 кв. м. 

30.09.2022  

Будівля прохідної 
загальною площею  
13,2 кв.м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа 
(м кв.)  

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма власності та 
власник 

Будівля 
прохідної, 
загальною 
площею 
13,2 кв.м 

13,2 

1
7

4
8
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70
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56

1
09

 

Витяг з 
Державного 
реєстру 
речових прав 
на нерухоме 
маймо про 
реєстрацію 
права власності 
№205587050 
від 30.03.2020. 

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



Об’єкт приватизації станом на 01.09.2022 року в оренді 
не перебуває. 
 
 
 без умов. 
 

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:  
35800, Рівненська обл., Рівненський (Острозький) 
район, м. Острог, вул. Сагайдачного Гетьмана, 47А.  
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Білоус Антоніна Михайлівна; 
 телефон (098) 475-26-75. 
 

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 для довідок (0362) 68-36-93;  
 e-mail: rivne@spfu.gov.uа. 

https://bit.ly/3q6rxlH 

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: 
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