
35623, Рівненська область, 
Дубенський р-н, с. Мирогоща Друга, 
вул. Студентська, 10 Б 

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу ПрАТ 
“Мирогощанський аграрій” (код за ЄДРПОУ 35505132) у 
кількості 44 одиниці, а саме: будівля столової (комплекс) інв. 
№69, загальна площа 1692,4 кв. м. (рік побудови – 1973, 
двоповерхова, фундамент – бетон, стіни – цегла, перекриття – 
залізобетон); кавоварка “Ла-Перла” інв. №282; морозильна 
камера РП-3000 інв. №284, музичний центр інв. №285; телевізор 
інв. №286; холодильна камера BEKO інв. №287; макаронний прес 
інв. №291; машина А-2 інв. №292; піч пекарська інв. №293; 
просіювач інв. №294; сушильний шкаф інв. №295; касовий апарат 
Міні-500,02 інв. №322; касовий апарат Міні-500,02 інв. №320; 
шкаф пекарський інв. №16; взбивна машина інв. №17; шкаф 
ШПСМ-3 інв. №18; вага інв. №19; вага інв. №20; електролічильник 
інв. №21; електролічильник інв. №22; холодильний шкаф інв. 
№23; морозильна ларь інв. №25; газовий лічильник інв. №26; 
плита газова інв. №27; плита газова інв. №28; калькулятор інв. 
№29; плита електрична інв. №30; кондиціонер інв. №31; ванна 
для миття інв. №32; вага інв. №33; вага інв. №34; піч СВУ інв. №35; 
колонки інв. №36, сервант інв. №37; телефонний апарат інв. №38; 
жалюзі інв. №39; стіл інв. №40; стіл інв. №41; стіл інв. №42; 
стілець інв. №43; стілець інв. №44; стілець інв. №45; стілець інв. 
№46; газопровід до їдальні інв. №129. 
Балансоутримувач: ПрАТ “Мирогощанський аграрій” (код за 
ЄДРПОУ 35505132), адреса: 35623, Рівненська обл., Дубенський р-
н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, будинок 1,  
тел. (099) 6155954; (068) 8350449. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: 35623, Рівненська область, Дубенський район,  
с. Мирогоща Друга, вул. Студентська, 10 Б: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1230.4 – Їдальні, кафе, закусочні та 
т. ін. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

1692,4 кв. м. 

 

17.10.2022  

Окреме майно, що  
не увійшло до статутного 
капіталу ПрАТ 
“Мирогощанський аграрій” 
(код за ЄДРПОУ 35505132)  
у кількості 44 одиниці 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення права 
власності 

Форма 
власності та 

власник 

Будівля 
столової 
(комп-
лекс)  
інв. № 69 

1692,4 

1
5

0
9

9
84

8
56

2
16

 

Інформація з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру 
прав власності на нерухоме 
майно, Держав-ного 
реєстру Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон 
відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо 
об’єкта нерухомого майна, 
номер інформаційної 
довідки 245461412, дата 
формування 23.02.2022.  

Державна,  
в особі Регіо-
нального 
відділення 
Фонду дер-
жавного 
майна Украї-
ни по Рівнен-
ській та Жито-
мирській 
областях (код 
за ЄДРПОУ  
42956062) 



https://bit.ly/38ubi9r 

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: 
Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Друга, 
вул. Студентська, 10 Б. 
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Тищук Олександр Дмитрович – в.о. директора                             

ПрАТ “Мирогощанський аграрій”;  
 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 земельну ділянку: інформація про земельну 
ділянку відсутня. 
Об’єкт приватизації станом на 01.10.2022 в оренді не перебуває. 

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

