
РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ  

 

Інформація  

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу 

ПрАТ “Мирогощанський аграрій” (код ЄДРПОУ 35505132) у кількості 34 одиниці, а саме: 

племконюшня №1 інв. №62, загальна площа 785,9 кв.м., розташована за адресою: Рівненська 

область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1; племконюшня № 2 інв. №63, 

загальна площа 251,3 кв.м., розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, 

с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 3; іподром інв. №117, загальна площа 1711,5 кв.м. (А-2 – 

крита трибуна, №1 – глядацькі трибуни, №2 – замощення, №3 – манеж), розташований за 

адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1 б; ангар 

для сіна інв. №64, загальна площа 629,5 кв.м., розташований за адресою: Рівненська область, 

Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 5; денники інв. №66, загальна площа 

331,7 кв.м., розташовані за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща 

Перша, вул. Лісова, 7; водогін до артсвердловини інв. №118, розташований за адресою: 

Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1 а; лінія 

електропередач до артсвердловини інв. №116, розташована за адресою:   Рівненська область,   

Дубенський район,   с. Мирогоща  Перша,   вул. Лісова, 1 а; артсвердловина із водонапірною 

баштою інв. №65, розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. 

Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1 а; насос ЕЦВ-6-10-14 інв. №430; качалка гужева інв. №353; 

качалка гужева інв. №354; качалка гужева інв. №276; качалка гужева інв. №273; упряж КВИК 

тренувальна інв. №355; упряж КВИК тренувальна інв. №356; упряж КВИК тренувальна інв. 

№357; упряж КВИК тренувальна інв. №420; карета інв. №278; удила інв. № 111; удила інв. 

№112; вожжі парокінні інв. № 84; водонагрівач інв. №102; водонагрівач інв. №109; конвектор 

електричний інв. №125; електроконвектор настінний інв. №82; електролічильник 3-х фазовий 

інв. №362; молоток інв. №110; кінь робочий 1 голова; коні племінні 6 голів, а саме: жеребець 

Каддафі ід. №UA560000138, 2009 р.н.; жеребець Дійакбар ід. №UA560000068, 2008 р.н.; 

кобила Астана ід. №UA560000135, 2010 р.н.; кобила Гіляна ід. №UA560000360, 2011 р.н.; 

кобила Мароканка ід. №UA560000362, 2013 р.н.; кобила Каледонія ід. №UA560000363, 2012 

р.н., розташовані за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, 

вул. Лісова, 1, приватизовано юридичною особою – КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

“МИРОГОЩАНСЬКЕ”, код за ЄДРПОУ 37624866. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 

з урахуванням ПДВ 1104000 (Один мільйон сто чотири тисячі) гривень 00 копійок, сума 

податку на додану вартість - 184000 (сто вісімдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


