
                                                                                                                                 Оголошення
Комунальне підприємство «Сніжнка»Зарічненської селищної ради про намір передати в оренду майно комунальної власності

територіальної громади сіл та селища Зарічненського селищної ради 
№ 
П/П

Орендодавець Балансоутри-
мувач

Назва
об”єкта  оренди

Характеристика
об”єкта  оренди

Адреса  
об’єкта  оренди

Площа 
об”єкта  оренди

1 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлові приміщення на 1 поверсі 
адмінбудівлі

вул. Грушевського, 1   смт Зарічне 
Рівненська область

108,0

1 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлові приміщення на 2 поверсі 
адмінбудівлі ,   кімната

вул. Грушевського, 1   смт Зарічне 
Рівненська область

12,2

2 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлові приміщення на 2 поверсі 
адмінбудівлі,, кімната

вул. Грушевського, 1   смт Зарічне 
Рівненська область

17,1

3 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлові приміщення на 2 поверсі 
адмінбудівлі, кімната

вул. Грушевського, 1   смт Зарічне 
Рівненська область

21,6

4 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлове  приміщення на 1 поверсі 
адмінбудівлі, кімната

вул. Грушевського, 1   смт Зарічне 
Рівненська обл

41,8

5 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлове  приміщення на 2 поверсі 
адмінбудівлі, кімната

вул. Грушевського, 1   смт Зарічне 
Рівненська область

17,9

6 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлове приміщення на 1поверсі 
готелі «Юність», кімната

вул. Грушевського, 2   смт Зарічне 
Рівненська область

14,3



7 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлове приміщення на 2 поверсі 
Будинка побуту  кімната  

смт Зарічне  вул. Л.Українки,,9  
Рівненська обл

12,0

8 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлове приміщення на 2 поверсі 
Будинка побуту  кімната  

смт Зарічне  вул. Л.Українки,,9  
Рівненська обл

10,0

9 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлове приміщення на 2 поверсі 
Будинка побуту  кімната  та коридор 

смт Зарічне  вул. Л.Українки,,9  
Рівненська обл

102,8

10 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлове приміщення на 2 поверсі 
Будинка побуту  кімната - швейний цех 

смт Зарічне  вул. Л.Українки,,9  
Рівненська обл

35,6

10 Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Комунальне 
підприємство 
«Сніжинка»

Нерухоме майно Нежитлове приміщення на 1 поверсі 
Будинка побуту  кімнати -перукарня 

смт Зарічне  вул. Л.Українки,,9  
Рівненська обл

18,1

Заяви про намір взяти в оренду майно комунальної власності подаються на ім’я директора підприємства за
адресою: смт.Зарічне , вул. Грушевського, 2. 

Термін  прийняття  документів  –  протягом  20  днів  з  моменту  опублікування  оголошення  (включаючи  день
опублікування).


