
Інформація Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Чернігівській області про намір передати в оренду державне 

нерухоме майно:  
 

- нежитлові приміщення другого поверху будівлі ресторану та 
адмінбудівлі (А1-2) площею 728,3 кв. м, що знаходиться за адресою: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103, та обліковується на балансі Академії 
Державної пенітенціарної служби, вартість майна за незалежною 
оцінкою становить – 2 622 959,59 грн. (без ПДВ), мета використання 
об’єкта оренди – для розміщення ресторану; 

 
- нежитлові приміщення будівлі майстерні на території стоянки №2 (Д-1) 
площею 31,56 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 
Шевченка, 103, та обліковується на балансі Академії Державної 
пенітенціарної служби, вартість майна за незалежною оцінкою 
становить – 130 961,35 грн. (без ПДВ), мета використання об’єкта 
оренди – розміщення офісних та складських приміщень; 

 
- нежитлове приміщення в цокольному поверсі спального корпусу (А-5) 
площею 40,2 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 
Шевченка, 103, та обліковується на балансі Академії Державної 
пенітенціарної служби, вартість майна за незалежною оцінкою 
становить – 2 622 959,59 грн. (без ПДВ), мета використання об’єкта 
оренди – розміщення складського приміщення; 

 
- нежитлове приміщення гаражу одноповерхової будівлі площею 

67,8 кв. м, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 178, та обліковується на балансі Прилуцького 
агротехнічного коледжу, вартість майна за незалежною оцінкою 
становить – 64 410,00 грн. (без ПДВ), мета використання об’єкта оренди 
– для реконструкції приміщення під котельню та встановлення 
теплогенеруючого устаткування, з метою впровадження 
енергоефективних заходів, пов’язаних з заміщенням потреб природного 
газу та здешевлення вартості теплової енергії на об’єктах бюджетної 
сфери; 

 
- нежитлові приміщення в підвалі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі 
площею 71,3 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, проспект 
Миру, 21-а, та обліковується на балансі Чернігівської філії Державного 
підприємства „Державний науково-дослідний та проектно-
вишукувальний інститут „НДІпроектреконструкція”, вартість майна за 
незалежною оцінкою становить – 335 694,71грн. (без ПДВ), мета 
використання об’єкта оренди – для провадження діяльності кафе, яке не 
здійснює продаж товарів підакцизної групи. 

 



Заяви щодо оренди об’єкта державної власності, стосовно якого 
оприлюднене оголошення про намір передати державне майно в оренду, 
приймаються протягом десяти робочих днів після публікації інформації 
в газеті „Відомості приватизації” №53 (1073) від 10.07.2017р. 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 24 липня 2017р. 
 
Заяви подаються в окремому конверті з написом „Заява на оренду” з 

зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. 
За додатковою інформацією слід звертатися у відділ оренди 

державного майна Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Чернігівській області в робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 13-
48), крім п’ятниці, по п’ятницях до 16-00 за адресою: м. Чернігів, пр-кт 
Миру, 43, кабінети №411, 413 або за  тел. (0462)77-44-95. 
 


