
Протокол № 571067
проведення електронного аукціону (торгів)
 
Торги не відбулися

Дата та час початку торгів: 27.05.2022 09:00
Дата та час завершення
торгів: 27.05.2022 18:00

Реєстраційний номер лота: 509018

Найменування майна:
ІПОТЕКА. Нерухоме майно в кількості 16 об`єктів
та земельна ділянка площею 2,744 га. кадастровий
номер 5610300000:03:001:1208 за адресою:
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Клима Савури,6

Кадастровий номер майна: 5610300000:03:001:1208

Місцезнаходження майна:

• Будівля одноповерхова загальною площею 84,9 кв.м;
• Будівля (літ. Є-І) - прохідна загальною площею 11,0
кв.м;
• Будівля (літ. А-І) - адміністративний корпус загальною
площею 1239,9 кв.м;
• Будівля (літ. Л) - ковбасний цех одноповерховий
загальною площею 1127,8 кв.м;
• Будівля (літ.Л1) - виробничий комплекс з переробки
м'яса та виготовлення м'ясо-ковбасних виробів
потужністю 70 тонн в зміну - загальною площею 1222,7
кв.м;
• Будівля (Літ.Ж) - склад цукру, загальною площею 273,2
кв.м;
• Будівля (Літ. Е-І) - холодильник - 75 тонн - загальною
площею 293,2 кв.м;
• Будівля (Літ. 3) – холодильник, загальною площею -
1705,4 кв.м;
• Будівля (Літ. К-І) - цех обвалки, загальною площею -
492,1 кв.м;
• Будівля (Літ. І) - забійний цех, загальною площею
1111,7 кв.м;
• Будівля (Літ. В-І) - ковбасний цех, загальною площею
219,7 кв.м;
• Будівля (Літ. Д) - адміністративно-складське
приміщення, загальною площею - 235,9 кв.м;
• Будівля - (Літ. Б-І) - забійний цех, загальною площею
249,4 кв.м;
• Будівля (Літ. з) - прохідна, загальною площею 13,9 кв.м;
• Будівля (Літ. Г) - технічна майстерня, загальною
площею 57,6 кв.м.;
• Будівля (Літ. П) - трансформаторна підстанція на два
трансформатори 650 Кв, загальною площею 46,7 кв.м;
за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Клима Савури,
6

Стартова ціна: 21 133 481.66 грн.
 
 
 

 

  



Продавець: Сідоренко Сергій Петрович (ПВ), виконавчий округ -
Рівненська обл., номер посвідчення 0156
33014, Рівненська обл., м.Рівне, вулиця Княгині Ольги,
10-А, 0362634720, +380674221109,
pv7sidorenko@gmail.com

Торги не відбулися на підставі Відсутність допущених учасників торгів
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