
Рівненська обл.,                                  
Рівненський (Гощанський)  р-н,                                             
смт Гоща, вул. Олени Теліги, буд. 1 

Частина адміністративного приміщення «А-2»  I та II 
поверхів, загальною площею 258,0  кв.м., та будівля 
гаражів «Б-1», загальною площею 63,2 кв.м. 
 

Балансоутримувач: Головне управління 
Держпродспоживслужби в Рівненській області, (код за 
ЄДРПОУ 40309748), адреса: вул. Малорівненська, 91,  
м. Рівне, 33025, тел. (0362) 63-36-30. 
 

Опис об’єкта:  об’єкт приватизації складається з частини 
адміністративного приміщення «А-2» I та II поверхів 
загальною площею 258,0 кв.м., та будівлі гаражів «Б-1» 
загальною площею 63,2 кв.м. В підвалі (заг. площ. 128,7 
кв.м.) адміністративного приміщення «А-2» , знаходиться 
об’єкт цивільної захисту, який не підлягає приватизації. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Рівненська обл., Рівненський* (Гощанський)  
р-н, смт Гоща, вул. Олени Теліги, буд. 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Гощанський р-н ліквідовано відповідно до Постанови  Верховної Ради 
України від 17.07.2020 № 807 – XI «Про утворення та ліквідацію районів».   

Функціональне використання:  
 1220. 9 Будівлі для конторських та адміністративних 

цілей інші   
 1242. 1 гаражі наземні 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1184 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

321,2 кв. м. 
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Частина адміністративного 
приміщення «А-2» I та II 
поверхів загальною площею 
258,0 кв.м., та будівля 
гаражів «Б-1» загальною 
площею 63,2 кв.м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію 
права власності від 
29.08.2019, індексний 
номер: 179051171 
 
 
 
Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію 
права власності від 
04.05.2018, індексний 
номер: 122756167  

Державна, 
Державна 
служба 
України з 
питань 
безпечності 
харчових 
продуктів та 
захисту 
споживачів 
(код за 
ЄДРПОУ 
39924774) 



https://bit.ly/3jNi4y4 

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 

Інформація про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Рівненська обл., Рівненський (Гощанський)  
р-н, смт Гоща, вул. Олени Теліги, буд. 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Умови приватизації: 
 - без умов. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні –  
з 08.00 до 17.00 за адресою: Рівненська обл., 
Рівненський (Гощанський) р-н, смт Гоща, вул. Олени 
Теліги, буд. 1. 
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Максимов Павло Васильович  –  начальник  відділу 

правового забезпечення Головного управління 
Держпродспоживслужби в Рівненській області;  

 телефон:  (0362) 63-36-30,  (097) 394-15-63. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

 

Контактна особа:  
 Стельмах Оксана Миколаївна;  
 телефони для довідок:  (0362) 68-36-93. 
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Державна, власник: Гощанська РДА. 
Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права 
від 10.02.2020, індексний 
номер:199549983, право постійного 
користування земельною ділянкою, 
правокористувач: Головне 
управління Держпродспоживслужби 
в Рівненській області (код ЄДРПОУ 
40309748) 

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

