
Житомирська обл.,                            
Новоград-Волинський р-н,                                
м. Новоград-Волинський,                 
вул. Героїв АТО, 2 

Гараж, літ. Б, площею 104,3 кв.м.  
Балансоутримувач: Новоград-Волинське управління Державної 
казначейської служби України Житомирської області (код за ЄДРПОУ 
37808366), адреса: 11700, Житомирська обл., Новоград-Волинський 
р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв АТО, 2, тел. (04141) 3-54-01. 
Опис:  об’єкт приватизації складається з 4-х приміщень з спільними 
стінами та окремими входами площами 24,4 кв.м, 17,2 кв.м, 37,6 
кв.м, 25,1 кв.м. Рік побудови - 1969. 
Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: фундамент – 
бетонні блоки; стіни – цегляні; покрівля – шифер; перекриття – 
залізобетон, дерево; підлога – бетонна. Наявне електропостачання. 
Приміщення не використовується протягом тривалого періоду та 
потребує капітального ремонту. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Новоград-Волинський р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв 
АТО, 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: 1242.1 гаражі наземні. 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Новоград-Волинський р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв 
АТО, 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - на цій площі розташовані нежитлові будівлі Новоград-Волинського УДКСУ, 
у т. ч. гараж. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,2150 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

104,3 кв. м. 

05.10.2021  

Гараж, літ. Б,                
площею 104,3 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 27.08.2020, 
індексний номер витягу 
221732009, номер запису 
про право власності/  
довірчої власності 
12193867, дата державної 
реєстрації 19.11.2015 

Державна, Держава 
Україна в 
оперативному 
управлінні Новоград-
Волинського 
управління 
Державної 
казначейскої служби 
України 
Житомирської 
області (код за 
ЄДРПОУ 37808366)  
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призначення 
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Форма власності, підстава на 
право користування земельною 

ділянкою, інформація про 
обтяження 
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будівництва 
та обслугову-
вання 
будівель 
органів 
державної 
влади та 
місцевого 
самовряду-
вання 

Державна, власник - Житомирська 
обласна державна адміністрація  
(код за ЄДРПОУ 00022489), 
правокористувач – Новоград-
Волинське управління державної 
казначейської служби України 
Житомирської області (код за 
ЄДРПОУ 37808366), державний акт 
на право постійного користування 
земельною ділянкою (серія ЯЯ 
№070994 від 26.10.2012. 



https://bit.ly/3mfXPJX 

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: Новоград-Волинський р-н,                    
м. Новоград-Волинський, вул. Героїв АТО, 2. 
 

Відповідальна особа:  
 від балансоутримувача: Левицька Аліна Іванівна,                                

тел. (093) 643-31-13; 
 Від РВ ФДМУ: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418,                                           

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;  
 час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.    

Умови приватизації: 
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