
35623, Рівненська обл.,                
Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 1; 1 а; 1 б; 3; 5; 7

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу 
ПрАТ “Мирогощанський аграрій” (код за ЄДРПОУ 35505132) у 
кількості 34 одиниці, а саме: племконюшня №1 інв. №62, загальна 
площа 785,9 кв.м, розташована за адресою: Рівненська область, 
Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1; 
племконюшня № 2 інв. №63, загальна площа 251,3 кв.м, 
розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, 
с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 3; іподром інв. №117, загальна 
площа 1711,5 кв.м (А-2 – крита трибуна, №1 – глядацькі трибуни, 
№2 – замощення, №3 – манеж), розташований за адресою: 
Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 1 б; ангар для сіна інв. №64, загальна площа 629,5 кв.м, 
розташований за адресою: Рівненська область, Дубенський район, 
с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 5; денники інв. №66, загальна 
площа 331,7 кв.м, розташовані за адресою: Рівненська область, 
Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 7; водогін до 
артсвердловини інв. №118, розташований за адресою: Рівненська 
область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1 а; 
лінія електропередач до артсвердловини інв. №116, розташована 
за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща
Перша, вул. Лісова, 1 а; артсвердловина із водонапірною баштою 
інв. №65, розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський
район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1 а; насос ЕЦВ-6-10-14 інв. 
№430; качалка гужева інв. №353; качалка гужева інв. №354 качалка 
гужева інв. №276; качалка гужева інв. №273; упряж КВИК 
тренувальна інв. №355; упряж КВИК тренувальна інв. №356; упряж 
КВИК тренувальна інв. №357; упряж КВИК тренувальна інв. №420; 
карета інв. №278; удила інв. № 111; удила інв. №112; вожжі
парокінні інв. № 84; водонагрівач інв. №102; водонагрівач інв. 
№109; конвектор електричний інв. №125; електроконвектор
настінний інв. №82; електролічильник 3-х фазовий інв. №362; 
молоток інв. №110; кінь робочий 1 голова; коні племінні 6 голів, а 
саме: жеребець Каддафі ід. №UA560000138, 2009 р.н.; жеребець 
Дійакбар ід. №UA560000068, 2008 р.н.; кобила Астана ід. 
№UA560000135, 2010 р.н.; кобила Гіляна ід. №UA560000360, 2011 
р.н.; кобила Мароканка ід. №UA560000362, 2013 р.н.; кобила 
Каледонія ід. №UA560000363, 2012 р.н., розташовані за адресою: 
Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 1 (докладніше – в інформаційному повідомленні).
Балансоутримувач: ПрАТ “Мирогощанський аграрій” (код за 
ЄДРПОУ 35505132), адреса: 35623, Рівненська область, Дубенський
район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, будинок 1, 
тел. (099) 615-59-54; (068) 835-04-49.
Інформація про земельну ділянку відсутня.
Об’єкт приватизації станом на 01.09.2022 в оренді не перебуває.

Загальна площа земельних ділянок:

відсутня
Загальна площа будівель та споруд:

3709,9 кв. м.

05.10.2022

Окреме майно, що не 
увійшло до статутного 
капіталу ПрАТ
“Мирогощанський аграрій”
(код за ЄДРПОУ 35505132) 
у кількості 34 одиниці

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно



https://bit.ly/3gocXV9

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.

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.

Відповідальна особа від балансоутримувача:
 Тищук Олександр Дмитрович; 
 телефон: (099)615-59-54; (068) 835-04-49.

Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях;
 адреса: 33001, Рівненська область обл., м. Рівне, 

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

Контактна особа: 
 Свиридон Марина Миколаївна; 
 телефон:  (0362) 68-36-93.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 5 
зареєстрованих одиниць нерухомого майна (Племконюшня №1 
інв. №62; Племконюшня № 2 інв. №63; Іподром інв. №117;
Ангар для сіна інв. №64; Денники інв. №66) загальною площею 
3709,9 кв. м, що розташовані за адресами: 35623, Рівненська обл.,                
Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1; 1 б; 3; 5; 7.

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

