
Інформація Регіонального відділення  

Фонду державного майна України по Чернігівській області  

про намір передати в оренду державне нерухоме майно: 

 

- Нежитлові приміщення їдальні площею 325,9 кв.м першого поверху 

навчального корпусу №24, вартість майна за незалежною оцінкою становить 

1 398 331,00 грн. (без ПДВ), мета використання – для розміщення їдальні у 

навчальному закладі, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, та частина 

холу навчального корпусу №22 площею 7,62 кв.м, вартість майна за незалежною 

оцінкою становить 32 694,94 грн. (без ПДВ), мета використання – для розміщення 

буфету у навчальному закладі, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, 

розташованих за адресою: м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, які обліковуються на балансі 

Чернігівського національного технологічного університету; 

- Нежитлове приміщення площею 31,0 кв.м на першому поверсі Інституту історії, 

етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського навчального корпусу №5, 

розташованого за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 13, що обліковується на балансі 

Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, вартість 

майна за незалежною оцінкою становить 163 823,00 грн. (без ПДВ), мета використання 

– для розміщення буфету у навчальному закладі, що не здійснює продаж товарів 

підакцизної групи; 

- Нежитлові приміщення площею 53,22 кв.м на першому поверсі будівлі 

навчально-виробничого корпусу, розташованого за адресою: м. Чернігів, 

вул. Реміснича, 56, що обліковується на балансі Чернігівського професійного ліцею 

залізничного транспорту, вартість майна за незалежною оцінкою становить 198 166,00 

грн. (без ПДВ), мета використання – для розміщення майстерні з ремонту взуття та 

шкірних виробів. 

Заяви щодо оренди об’єктів державної власності, стосовно яких 
оприлюднене оголошення про намір передати державне майно в оренду, 
приймаються протягом десяти робочих днів після публікації інформації в газеті 
“Відомості приватизації” №3 (1231) від 16.01.2019р. 

 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 30 січня 2019р. 

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 

Регіонального 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. 

 


