
Житомирська обл.,                        
Пулинський р-н, с. Соколів,                        
вул. Миру, 4-Г 

Нежитлове приміщення банківської будівлі загальною 
площею 105,7 кв.м.  
 

Балансоутримувач: Житомирська районна державна 
адміністрація (код за ЄДРПОУ 04053476), правонаступник 
Пулинської районної державної адміністрації, адреса: 10003, м. 
Житомир, вул. Лесі Українки, 1, тел. (0412) 42-47-03. 
 

Опис об’єкта: об’єкт приватизації - двоповерхова нежитлова 
будівля загальною площею 105,7 кв.м. Фундамент – бутовий; 
стіни – цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога – 
дощата; несучі конструкції будівлі знаходяться в 
задовільному стані. Наявне електропостачання.  
Об’єкт знаходиться в серединній частині міста, в селітебній 
зоні. Підходи та під’їзди заасфальтовані. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Соколів,  
вул. Миру, 4-Г: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Функціональне використання: 1220.9 – Будівлі для 
конторських та адміністративних цілей інші   
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під 
об’єктом приватизації окремо не виділена. 
 

Договори оренди відсутні. об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

105,7 кв. м. 
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Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності ,  

дата реєстрації 

18.02.2020, індексний 

номер витягу 201366890, 

номер запису про право 

власності 35612677.  

Власник: 

Держава Україна 

в особі 

Житомирської  

районної 

державної 

адміністрації (код 

за ЄДРПОУ 

04053476). 



https://bit.ly/3xSDnSW 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація  
про об'єкт: Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

- покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня 
укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 
сплатити 3995,00 грн без ПДВ за проведення оцінки об’єкта 
приватизації. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні – з 8.00 до 17.00;  
 у п’ятницю – з 8.00 до 15.45  
за місцем розташування об’єкта:  
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Соколів,  
вул. Миру, 4-Г. 
 

Відповідальна особа:  
 Вознюк Ірина Леонідівна;  
 е-mail: ztfdmu@gmail.com. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях; 
 адреса: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Петра 

Могили, 24; 
 адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/.  
 
Телефони для довідок: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-418,       
в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.  

Умови приватизації: 
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