
       Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 12.07.2019 року №32 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі піноутворювача з складом «Г-1», 
загальною площею 148,5 кв.м.., за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. 
Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721, шляхом викупу орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення. 
      
       Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 15.07.2019 року № 37 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі ГРП «Л-1» загальною площею 54,2 
кв.м., що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко» код за ЄДРПОУ 22555721, 
розташованої за адресою: 33023, м. Рівне., вул. Київська, 106, шляхом викупу орендарем 
майна, який здійснив невід’ємні поліпшення. 
 
        Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 15.07.2019 року № 33 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі прохідної «П-1», загальною 
площею 9,2 кв.м, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко» код за ЄДРПОУ 
22555721, розташованої за адресою: 33023, м. Рівне., вул. Київська, 106, шляхом викупу 
орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення. 
 
        Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 12.07.2019 року №34 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі складу рідких матеріалів «Н-1» 
загальною площею 33,2 кв.м. за адресою: 33023, Рівненська область,          м. Рівне, вул. 
Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721 шляхом викупу орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення. 
 
         Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 12.07.2019 року №28 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі виробничого корпусу з 
адміністративно-побутовими приміщеннями «А-6» загальною площею  11368,40 кв.м., що 
перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко» код за ЄДРПОУ 22555721, розташованої 
за адресою: 33023, м. Рівне., вул. Київська, 106, шляхом викупу орендарем майна, який 
здійснив невід’ємні поліпшення. 
 
       Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 12.07.2019 року №29 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі їдальні   «Б-2» загальною площею 
1812,6 кв.м.,, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко» код за ЄДРПОУ 
22555721, розташованої за адресою: 33023, м. Рівне., вул. Київська, 106, шляхом викупу 
орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення. 
 
      Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях від 12.07.2019 року №30 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі котельні «К-2» загальною площею 
1016,9 кв.м., що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко» код за ЄДРПОУ 
22555721, розташованої за адресою: 33023, м. Рівне., вул. Київська, 106, шляхом викупу 
орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення. 
 
        Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 12.07.2019 року №31 прийнято рішення про приватизацію 



об’єкта державної власності, окремого майна – комплексу будівель та споруд 
мазутонасосного господарства «М-1», «2М-1» загальною площею  337,4 кв.м.., що 
перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко» код за ЄДРПОУ 22555721, розташованої 
за адресою: 33023, м. Рівне., вул. Київська, 106, шляхом викупу орендарем майна, який 
здійснив невід’ємні поліпшення. 
 




