
25.03.2019 Рівненське регіональне відділення про прийняте рішення про 
приватизацію 
         Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській області від 25.03.2019 року № 143 прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна –  бази дільниці 
№10 у складі: виробничо-побутовий корпус    А-2, загальною площею 369,1 
кв.м.; склади Б-1, загальною площею 396,6 кв.м.; виробничий майданчик №1 
(замощення) загальною площею 570,0 кв.м.; виробничий майданчик №2 
(замощення)  загальною площею 1097,1 кв.м., огорожа (№1, №4, №5) - 78,0 
м.п.; ворота (№2) – 6,0 м.п.; ворота (№3) – 6,0 м.п., за адресою: 34354, 
Рівненська обл., Володимирецький   р-н, с. Стара Рафалівка, вул. Приміська, 
1, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», 
код ЄДРПОУ 24584661, шляхом продажу на електронному аукціоні з 
умовами. 
         Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській області від 25 березня 2019 року №145 прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації - картоплесховища, у складі: 
картоплесховище Д-1, загальною площею 1092,5 кв.м.; навіс д1 загальною 
площею 71,0 кв.м.; навіс д2 загальною площею 77,0 кв.м.; підпірна стінка д3 
35,0 кв.м.; вимощення бетонне, асфальтобетонне 3958,0 кв.м.; склад Е-1 
загальною площею 77,0 кв.м., за адресою: 34400, Рівненська обл., м. Вараш, 
вул. Комунальна, 5, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, шляхом продажу на 
електронному аукціоні з умовами. 
        Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській області від 25.03.2019 року №146 прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – приміщення по 
збору тари Г-1, загальною площею 511,7 кв.м.; вимощення бетонне, 
асфальтобетонне загальною площею 1477,0 кв.м., за адресою: 34400, 
Рівненська обл., м. Вараш, вул. Комунальна, 5, що перебуває на балансі ВП 
«Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, 
шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами. 
       Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській області від 25 березня 2019 року №144 прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації - площадки для зберігання тари, 
(бетонне покриття) загальною площею 1996 кв.м., огорожа № 5 - 222,67 м.п.; 
ворота № 6 – 5,0 м.п., за адресою: 34400, Рівненська обл., м. Вараш, вул. 
Комунальна, 5, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК 
«Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, шляхом продажу на електронному 
аукціоні з умовами. 
 




