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Рівненська область



Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська область, с. Зірне, 

вул. Зірненська, 7

Посилання на сайт

https://bit.ly/3SBRcQL

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Зірненський спиртовий завод"

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.

Характеристика об'єкту:

Основний вид діяльності 

підприємства дистиляція, 

ректифікація та змішування

спиртних напоїв

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


Місцезнаходження об'єкту: 

Рівненська область, 

Дубенський район, смт. 

Смига, вул. Миру, 1

Посилання на сайт
https://bit.ly/3IUjMd0

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рівнеторф”

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.

Характеристика об'єкту: 

Видами діяльності 

підприємства є:

добування торф (основний),

виробництво продуктів 

нафтоперероблення,

виробництво добрив і 

азотних сполук

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


Місцезнаходження об'єкту:  
м. Рівне, вул. Соборна, 364-В

Посилання на сайт

https://bit.ly/3kwB2M6

ЄМК ДП “Рівненський автомобільний ремонтний завод”

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.

Характеристика об'єкту: 

Розроблення, виготовлення, 

реалізація, ремонт, 

модернізація та утилізація

автомобільної техніки і 

майна, капітальний, 

поточний, середній ремонт 

вантажних, легкових

автомобілів та автобусів; 

виробництво

автомобільного транспорту, 

корпусів для автомобілів та 

причепів, устаткування для 

автомобілів, технічне

обслуговування та ремонт 

автомобілів та інше

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


Місцезнаходження об'єкту:  

м. Рівне, вул. Кавказька, 5

Загальна площа приміщень:

245,7 кв.м.

Посилання на сайт

https://bit.ly/3SFKjOr

Нежитлові приміщення адміністративного будинку загальною площею 245,7 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.

Характеристика об'єкту: 

фундамент – бетон, стіни –

цегляні, покрівля –

суміщений із перекриттям

рубероїд, перекриття – з/б 

плити.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., м. Рівне-17

Посилання на сайт

https://bit.ly/3Y4gQij

Об’єкти незавершеного будівництва, що не увійшли до статутного капіталу ПрАТ “Рівнеазот”

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.

Характеристика об'єкту: 

частина адміністративного

приміщення «А-2» I та II 

поверхів Незавершене

будівництво артезіанських

свердловин, незавершене

будівництво залізобетонної

огорожі, незавершене

будівництво

внутрімайданчикових

залізничних доріг, 

незавершене будівництво

цеху наповнення і зберігання

балонів корпус 372

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівне, вул. Будівельників, 3 Б

Посилання на сайт
https://bit.ly/3kwtGbj

ЄМК ДП «Рівненський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та 

якості продукції “Облагростандарт”

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.

Характеристика об'єкту: 

Адміністративна будівля –

двохповерхова цегляна

будівля, фундамент –

бетонний, стіни – цегляні, 

підлога – бетонна, 

покрівля – рубероїд

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., Дубенський

р-н, смт Демидівка, вул. 

Луцька, 102а

Посилання на сайт

https://bit.ly/3Z6hbCf

Адміністративна будівля загальною площею 60,8 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.

Характеристика об'єкту: 

Окрема цегляна будівля, 

наявна електрика, 

водопровід, газопровід та 

каналізація, опалення –

газовий котелЗагальна площа приміщень:

60,8 кв.м.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., 

Сарненський р-н, м. 

Дубровиця, вул. Шевченка

156

Посилання на сайт

https://bit.ly/3EF9Pxz

Одноповерхове адміністративне приміщення лабораторії загальною площею 313,1 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.

Характеристика об'єкту: 

Лабораторія, фундамент –

камінь, стіни – цегла, 

покрівля – руберойд, 

перекриття – плити, підлога –

плитка та бетон, прибудова, 

погріб, ганок 1, ганок 2, ганок 

3, ганок 4
Загальна площа приміщень:

313,1 кв.м.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., Рівненський

р-н, смт Соснове, вул. 

Шкільна, 40

Посилання на сайт

https://bit.ly/41Hrxun

Ветеринарна дільниця загальною площею 209,7кв.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.

Характеристика об'єкту: 

ветеринарна дільниця А-1, 

веранда а-1, гараж Б-1 , 

господарська будівля В-1 , 

огорожа № 1, окремо стояча 

дерев’яна будівля, стіни –

дерево/цегла, покрівля –

шифер, перекриття – дерево, 

опалення пічне, електрика

наявна. Технічний стан 
задовільний.

Загальна площа приміщень:

209,7 кв.м.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., м. Дубровиця

вул. Гагаріна, 88

Посилання на сайт

https://bit.ly/3KGxvWc

Будівля насосної станції

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.

Характеристика об'єкту: 

Споруди місцевих 

трубопровідних систем

Загальна площа приміщень:

32,4 кв.м.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., м. Рівне, 

вул. Будівельників, 1в.

Посилання на сайт

https://bit.ly/3Y4nmpa

Естакада

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.

Характеристика об'єкту: 

Окремо розташована споруда

Загальна площа приміщень:

46,7 кв.м.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., Дубенський

р-н, м. Радивилів, вул. 

Маркелова, 6

Посилання на сайт

https://bit.ly/3SFOERJ

Громадська будівля

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.

Характеристика об'єкту: 

Адмінбудівля – окрема

цегляна будівля, наявна

електрика, водопровід, 

газопровід та каналізація, 

опалення – газовий котел; Б-1 

гараж – окрема цегляна

будівля з підсобним

приміщенням; В-1 склад –

окрема цегляна будівля; 

огорожа № 1.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., Рівненський

р-н, с. Русивель, вул. 

Шкільна, 17а

Посилання на сайт

https://bit.ly/3ItDMSi

Будівля державної дільниці ветмедицини загальною площею 78,9 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.

Характеристика об'єкту: 

Одноповерхова будівля, 

літера А-1 – будівля державної

дільниці ветмедицини, а –

Прибудова, а1 – вхідні східці, 

а2 – вхідні східці, Б – сарай, Д –

погріб, Г – вбиральня, Ж –

жомова яма, К – колодязь
Загальна площа приміщень:

78,9 кв.м.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., Рівненський

р-н, с. Синів, вул. Шкільна, 4а

Посилання на сайт

https://bit.ly/3KB5QWC

Будівля державної дільниці ветмедицини загальною площею 61,6 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.

Характеристика об'єкту: 

Будівля одноповерхова, 

Літера А-1 – будівля держ. 

дільниці ветмедицини, а –

веранда, а1 – вхідні східці, Б –

господарська будівля, б –

сарай, В – вбиральня, К-

колодязь, №1 – огорожа

Загальна площа приміщень:

61,6 кв.м.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., Рівненський

р-н, с. Люцинів, вул. 

Центральна, 8

Посилання на сайт

https://bit.ly/3Zq74rP

Будівля державної дільниці ветмедицини загальною площею 107,5 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.

Характеристика об'єкту: 

Будівля одноповерхова, 

літера А-1 – будівля державної

дільниці ветмедицини, а –

прибудова, а1 – вхідні східці, 

а2 – тамбур, а3 – вхідні східці, 

Пг – погріб, Пг1 – погріб, №1 –

огорожа

Загальна площа приміщень:

107,5 кв.м.

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


Місцезнаходження об'єкту:  

Рівненська обл., Рівненський

р-н, с. Черниця, вул. 

Центральна, 59

Посилання на

https://bit.ly/3IseILi

Дільниця ветеринарної медицини загальною площею 55,6 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.

Характеристика об'єкту: 

Окремо розташована будівля. 

Стіни – шлакоблок, покрівля –

шифер, опалення –

пічне,технічний стан 

задовільний.Загальна площа приміщень:

55,6 кв.м.

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/

