
Рівненська обл., Дубенський р-н, 
м. Радивилів, вул. Маркелова, 6

Громадська будівля, у складі: 
 адмінбудівля А-1 загальною площею 104,3 кв.м; 
 гараж Б-1 загальною площею 37,9 кв.м; 
 склад В-1 загальною площею 1,3 кв.м; 
 огорожа №1.

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспожив-
служби в Рівненській області (код за ЄДРПОУ 40309748), 
адреса: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Малорівненська, 91, 
телефон: (0362) 63-36-30.

Опис: об’єкт приватизації - громадська будівля, у складі: 
 адмінбудівля А-1 загальною площею 104,3 кв.м.: 

окрема цегляна будівля, наявна електрика, 
водопровід, газопровід та каналізація, опалення –
газовий котел; 

 гараж Б-1 загальною площею 37,9 кв. м.: окрема
цегляна будівля з підсобним приміщенням; 

 склад В-1 загальною площею 1,3 кв.м.: окрема цегляна 
будівля; 

 огорожа №1.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, м. Радивилів, 
вул. Маркелова, 6:

Функціональне використання: 1220 - Будівлі офісні.

Інформація про земельну ділянку: відсутня.

Станом на 01.03.2023 року об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває.

Загальна площа земельних ділянок:

відсутня

Загальна площа будівель та споруд:

143,5 кв. м.

03.03.2023

Громадська будівля, у складі: 
адмінбудівля А-1 загальною
площею 104,3 кв.м, гараж Б-1 
загальною площею 37,9 кв.м, 
склад В-1 загальною площею
1,3 кв.м, огорожа №1.

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно

Назва Загаль-
на 

площа 
(м. кв)

Реєстра-
ційний
номер

Підстава 
виникнення права 

власності

Форма власності 
та власник

Громадська 
будівля, у складі: 
адмінбудівля А-1 
загальною площею 
104,3 кв.м, гараж 
Б-1 загальною пло-
щею 37,9 кв.м, 
склад В-1 загаль-
ною площею 1,3 
кв.м, огорожа №1

143,5

1
1

1
9

3
53

6
56

2
58

Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 
02.05.2018, 
індексний номер 
122552359 

Державна, 
Державна 
служба України з 
питань безпеч-
ності харчових 
продуктів та 
захисту спожива-
чів (код за 
ЄДРПОУ 
40309748)



https://bit.ly/3ydObwz

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 обл., Дубенський р-н, м. Радивилів, 
вул. Маркелова, 6.

Відповідальна особа від балансоутримувача:
 начальник відділу правового забезпечення

Максимов Павло Васильович; 
 телефон: (097) 3941563.

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:
 Дімітрук Яна Ігорівна; 
 телефон: (0362) 68-36-93; 
 e-mail: rvfdmu56@gmail.com.

mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/
mailto:rvfdmu56@gmail.com

