
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ: 

 

Перелік об'єктів державної власності груп А та Д, що включені до 
переліків об'єктів, що підлягають приватизації та пропонуються 

до продажу протягом 2016-2017 р.р. 

 

1. Нежитлова будівля (гараж), заг.пл.148,4 кв.м., м. Бобровиця, вул. Польова, 35, 

балансоутримувач ПАТ "Чернігівнафтопродукт"; 

2. Нежитлова будівля заг. пл..236,6 кв.м, Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. 

І.Франка, 23-а, балансоутримувач СТОВ "Линовицьке” (разом із земельною ділянкою); 

3. Нежитлова будівля заг.пл.138,1 кв.м., Прилуцький р-н, смт.М.Дівиця, 

вул.Чернігівська, 51, балансоутримувач ЗАТ „Линовицький цукрокомбінат „Красний” 

(разом із земельною ділянкою); 

4. Окреме індивідуально визначене майно АЗС №14 у складі: будівля операторної 

(літ. А-1 площею 21,7 кв.м.), надвірна уборна (літ.Н площею основи 1,2 кв.м.), 

асфальтобетонне покриття, три автозаправні блок-пункти, Коропський р-н, смт. 

Понорниця, вул. Московська, 64; 

5. Окреме індивідуально визначене майно: три автозаправні блок-пункти, 

Бобровицький р-н, м. Бобровиця, вул. Польова, 35; 

6. Окреме індивідуально визначене майно: три автозаправні блок-пункти, 

Коропський р-н, с. Свердловка, б/н; 

7. Нежитлова будівля (літ.А-2) загальною площею 503,2 кв.м., Менський р-н, смт. 

Березна, вул. Комарова, 1. 

 

Об’єкти незавершеного будівництва (разом із земельними 
ділянками, на яких вони розташовані): 

 

1. Лазня-пральня на 20 м., смт. Парафіївка, Ічнянський р-н, вул.Новозаводська, 

10, балансоутримувач ВАТ “БЛОК АГРОСВІТ”; 

2. 12 кв.житловий будинок, м. Н-Сіверський, вул. Залінійна,21-А, 

балансоутримувач ВАТ "Чернігівводбуд"; 

3. Школа (2-х поверхова), Куликівський р-н, с.Авдіївка, вул. Шкільна, 1, 

балансотутримувач СВК "Авдієвський"; 

4. Реабілітаційний центр, м.Ічня, вул. Червоноармійська, 17-а, 

балансоутримувач Ічнянська РДА; 

5. Школа (2-х поверх.), Носівський р-н, с.Плоске, вул. Мірошника, 5а, 

балансоутримувач ТОВ агрофірма "Полісся"; 

6. Прибудова до 108-кв. житлового будинку, для роботи з дітьми, Прилуцький 

район, смт.Ладан, вул.Заводська, 30 (повернутий до державної власності); 

7. Магазин - „Універсам”, Прилуцький район, смт.Ладан, вул. Миру, 19а, 

(повернутий до державної власності);  

8. 2-кв. житловий будинок, м.Ічня, вул. Єсеніна, 28, (повернутий до державної 

власності); 

9. Цегельний завод, смт. Варва,  вул. Зарічна, 80 (повернутий до державної 

власності); 



10. Хлібзавод, м.Корюківка, вул. Вокзальна, 26-а, балансоутримувач 

Райспоживспілка; 

11. 12-ти кв.житл. будинок, м.Чернігів, вул. Корольова, 16-А; 

12. Житловий будинок, (одноквартирний), Городнянський р-н, с.Тупичів, вул. 

Зелена, 6-а, балансоутримувач  ДП «Ковальовський спиртозавод»; 

13. Житловий будинок (одноквартирний), Городнянський р-н, с.Тупичів, вул. 

Зелена, 9-а, балансоутримувач ДП «Ковальовський спиртозавод»; 

14. Будівлі культурно-спортивного призначення, Куликівський р-н, с.Грабівка, 

вул. Шкільна, 2-а, балансоутримувач СГВК „Колос”; 

15. Клуб, Талалаївський р-н, с. Cлобідка, вул. Перемоги, 16, балансоутримувач 

ТОВ "Барсуківщина"; 

16. 1-кв. житловий будинок з господарською будівлею, смт. Парафіївка, провул. 

Короленка, 1, балансоутримувач ВАТ “БЛОК АГРОСВІТ” (спосіб – шляхом продажу на 

аукціоні під розбирання без земельної ділянки); 

17. 1-кв. житловий будинок з господарською будівлею, смт. Парафіївка, провул. 

Короленка, 7, балансоутримувач ВАТ “БЛОК АГРОСВІТ” (спосіб – шляхом продажу на 

аукціоні під розбирання без земельної ділянки); 

18. 1-кв житловий будинок  з господарською будівлею, смт. Парафіївка, провул. 

Короленка, 9, балансоутримувач ВАТ “БЛОК АГРОСВІТ” (спосіб – шляхом продажу на 

аукціоні під розбирання без земельної ділянки); 

19. Друга черга теплиці, м.Ніжин, вул.Носівський шлях, 25 (об’єкт повернутий до 

державної власності); 

20. Житловий будинок, с.Вербичі, вул.Садова, 8 (повернутий до державної 

власності); 

21. Житловий будинок, с.Вербичі, вул.Садова, 9 (повернутий до державної 

власності); 

22. Житловий будинок, с.Вербичі, вул. Перемоги, 2 (повернутий до державної 

власності); 

23. Житловий будинок, с.Вербичі, вул. Перемоги, 4а (повернутий до державної 

власності); 

24. Цегельний завод, м.Бахмач, вул. Східна, 94 (повернутий до державної 

власності); 

25. Котельня зі встановленим обладнанням (будівельно-монтажні роботи), 

м.Чернігів, вул.Інструментальна, 17 (об’єкт повернутий до державної власності) 

26. Цегельний завод, Прилуцький р-н, с.Колісники, вул. Берегова, 10б (об’єкт 

повернутий до державної власності); 

27. Житловий будинок, Ріпкинський р-н, с.Павлівка, вул.Нова, 20 (об’єкт 

повернутий до державної власності); 

28. Школа, смт.Козелець, вул. Комсомольська, 70, балансоутримувач 

Департамент інвестиційного розвитку та КБ ЧОДА.  

 

 


