
Житомирська обл.,                                         
м. Новоград-Волинський,                                  
вул. Ушакова, 46 

12/100 нежитлового приміщення їдальні загальною площею  
167,7 кв.м. 
 

Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна державна 
адміністрація (код ЄДРПОУ 04053654), адреса: 11701, Житомирська 
обл., м. Новоград – Волинський, вул. Шевченка, 16,  
тел. (04141) 3-53-91. 
 

Опис: об’єкт приватизації - 12/100 нежитлового приміщення їдальні 
загальною площею 167,7 кв.м знаходиться на першому поверсі 
одноповерхової цегляної будівлі. Фундамент – бутобетон; стіни - 
цегляні; перекриття – залізобетонні плити; віконні та дверні пройоми 
– дерев’яні; підлога – цемент, плитка; покрівля - рубероїд. Наявне 
електропостачання.  
 

Об’єкт знаходиться в серединній частині міста, на території 
колишнього військового містечка. Відстань від об’єкта до 
залізничного вокзалу – 4,0 км, автовокзалу – 3,0 км.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 46: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1230.4 - Їдальні, кафе, закусочні та 
т.ін. 
 

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

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

167,7 кв. м. 

06.08.2021  

12/100 нежитлового 
приміщення їдальні 
загальною площею  
167,7 кв.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення права 

власності 

Форма власності та 
власник 

12/100 
нежитлового 
приміщення 
їдальні 
загальною 
площею  
167,7 кв.м 

167,7 

1
7

5
4

7
17

7
 Інформація з 

Державного 
реєстру речових 
прав на не рухоме 
майно та Реєстру 
прав власності на 
нерухоме майно, 
Державного 
реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру 
заборон 
відчуження 
об’єктів 
нерухомого майна 
щодо об’єкта 
нерухомого майна 
(довідка № 
260615474 від 
09.06.2021).  

Власник: Держава 
Україна в особі 
Регіонального 
відділення Фонду 
державного майна 
України по 
Рівненській та 
Житомирській 
областях 
(правонаступник 
Регіонального 
відділення Фонду 
державного майна 
України  по 
Житомирській 
області),  код за 
ЄДРПОУ 42956062 



https://bit.ly/3lTmJzf 

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 

- без умов. 
 

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., м. Новоград-
Волинський, вул. Ушакова, 46. 
 

Відповідальна особа:  
 від балансоутримувача: Будішевська Ірина Миколаївна, 

телефон: (04141) 3-40-78, е-mail: 04053654@nvrda.zht.gov.ua; 
 від РВ ФДМУ: 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/.  
 

Представник організатора аукціону:  
 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: 

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.07.2021:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» договір оренди 
зберігає чинність для нового власника приватизованого майна. 

Орендар Назва об’єкта 
оренди 

Орендо-
вана  

площа,  
кв.м 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити договору 
оренди та термін 

його дії 

Орендна 
плата  за 
1 кв.м. 
за міс. 

без ПДВ 
ФОП 
Лук’янчук 
Михайло 
Григорович 

Нежитлові 
приміщення 
площею 130,9 
кв.м в будівлі 
колишньої 
солдатської 
їдальні № 243 

130,9 Для розмі-
щення 
складу  

№ 2104  від 
15.11.2018  діє до 
13.11.2021                                                                                                                   

15,00 

ВАТ 
«Укртеле-
ком» 

Частина 
нежитлового 
приміщення 
їдальні 
площею 36,8 
кв.м 

36,8 Для розмі-
щення 
облад-
нання 
ЦАТС-
4(6,9) 

№ 343  від 
26.12.2005 
(14.07.2021 
відбувся аукціон 
на продовження 
договору оренди, 
1 заява від ВАТ 
«Укртелеком») 

24,88 
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