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Рівненська область



Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., м. Рівне, вул. 

Лермонтова, 7

Загальна площа земельних 

ділянок: 0,0540 га

Загальна площа приміщень:

922 кв.м.

Стартова ціна:
11 139 980 грн.

Посилання на 

сhтtоtpрsін:/к/bуi:t.ly/3LCp9vN

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

технічні випробовування 

та дослідження.

На балансі перебувають 7 

транспортних засобів.

ЄМК ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»

Контактні дані

Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com 

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

https://bit.ly/3LCp9vN
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., м. Рівне, вул. 

Київська, 94

Загальна площа земельних 

ділянок: 292 га

Загальна площа приміщень:

5877,4 кв.м.

Стартова ціна:
12 869 883,28 грн.

Посилання на

https://bit.ly/3E4Zc7w

Статус: діюче

Характеристика об'єкту: 

Основним видом 

діяльності є добування 

інших корисних копалин 

та розроьлення кар’єрів

ЄМК ДП «Бурштин України»

Контактні дані

Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com 

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненський (Березнівський) 

р-н, м. Березне, вул. 

Київська, 9

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,094

Загальна площа приміщень:

496,5 кв.м.

Стартова ціна:

2059627 грн

Статус: готується

Посилання на сайт

https://bit.ly/3PI0Oqc

Характеристика об'єкту: 

Матеріал стін – цегла. 

Об’єкт приватизації

перебуває в хорошому

стані.

Адміністративні приміщення, загальною площею 496,5 кв. м.

Контактні дані

Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com 

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:

Рівненська 

обл., Костопільський р-н, м. 

Костопіль, вул. Рівненська, 99

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,0655 га

Загальна площа приміщень:

46,7 кв.м.

Стартова ціна:

2613 грн

Статус:

готується

Характеристика об'єкту: 

фундамент – камінь, стіни

– камінь, покрівля –

шифер, підлога – бетон, 

перекриття – дерев’яні.

Склад, нежитлове приміщення, загальною площею 46,7 кв.м

Посилання на

https://bit.ly/3CrYDnL

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:

Рівненська обл., м. Дубровиця, 

вул. Гагаріна, 21

Загальна площа земельних 
ділянок: н. д.

Загальна площа приміщень:

129,4 кв.м.

Стартова ціна:

178343 грн

Статус:

готується

Характеристика об'єкту: 

підлога – бетонні плити, 

стіни – цегла, електрокотел

– металічний.

Їдальня (2 поверх) загальною площею 129,4 кв.м. та електрокотел

Посилання на

https://bit.ly/3Ap1hHZ

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:

Рівненська обл., Дубенський р-

н, с. Мирогоща Друга, вул. 

Студентська, 10 Б

Загальна площа земельних 
ділянок: н. д.

Загальна площа приміщень:

1692,4 кв.м.

Стартова ціна:
918159 грн 06 коп

Статус:

готується

Характеристика об'єкту: 
Окреме майно, що не увійшло

до статутного капіталу ПрАТ

“Мирогощанський аграрій” 

(код за ЄДРПОУ 35505132) у 

кількості 44 одиниці

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу ПрАТ “Мирогощанський аграрій” (код за ЄДРПОУ 

35505132) у кількості 44 одиниці

Посилання на

https://bit.ly/3pGQkwD

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:

Рівненська обл., Дубенський р-

н, с. Мирогоща Перша

Загальна площа земельних 

ділянок: н. д.

Загальна площа приміщень:

3709,9 кв.м.

Стартова ціна:
806355,5 грн

Статус:

готується

Характеристика об'єкту: 
Конюшні, ангар, іподром, 

денники, обладнання і коні

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу ПрАТ “Мирогощанський аграрій”

Посилання на

https://bit.ly/3SvXno8

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:

Рівненська обл., Гощанський

р-н, смт Гоща, вул. Олени 

Теліги, буд. 1

Загальна площа земельних 

ділянок: 0,1184 га

Загальна площа приміщень:

321,2 кв.м.

Стартова ціна:

28870 грн 86 коп

Статус:

готується

Характеристика об'єкту: 
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.

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.

Посилання на

https://bit.ly/3R5Ngpy

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:

м. Рівне, вул. Поповича, буд. 

65в.

Загальна площа земельних 
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:

315,4 кв.м.

Стартова ціна:

н. д.

Статус:

готується

Характеристика об'єкту: 

Фундамент – бутобетонний, 

стіни – цегла, перекриття –

бетон-рубероїд, наявна

електрика.

Будівля гаражів з блоком побутових приміщень загальною площею 315,4 кв.м.

Посилання на

https://bit.ly/3ciyywJ

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Місцезнаходження об'єкту:

м. Острог, вул. Сагайдачного

Гетьмана, буд. 47 А.

Загальна площа земельних 
ділянок: н.д.

Загальна площа приміщень:

13,2 кв.м.

Стартова ціна:

26367,00 грн

Статус:

готується

Характеристика об'єкту:. 
Будівля характеризується

хорошим технічним станом.

Будівля прохідної, загальною площею 13,2 кв.м.

Посилання на

https://bit.ly/3TcI4lA

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60

+38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com

vitaliydyshlovy@gmail.com

Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію

державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію,

щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у

цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна

України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які

можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні.

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/


Вдалих інвестицій!

Контактні дані

Investor Relations Офіс

+38 095 287 96 60; +38 067 322 96 29

feliks.tytarenko@gmail.com; vitaliydyshlovy@gmail.com

Ще більше об’єктів –

на

www.privatization.gov.ua

mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com
http://www.privatization.gov.ua/

