
 

 

 

 

Інформація  
Регіонального відділення Фонду державного майна України  

по Чернігівській області  
про намір передати в оренду державне нерухоме майно 

 

- Металевий побутовий вагончик площею 57,8 кв.м, вартість майна за незалежною 

оцінкою – 71 085,82 грн.; підсобне приміщення (I1-1) площею 30,7 кв.м, вартість майна за 

незалежною оцінкою – 30 880,59 грн.; металеві гаражі площею 12,3 кв.м, вартість майна за 

незалежною оцінкою – 12 372,35 грн.; навіс (Ж1-1) площею 137,0 кв.м., вартість майна за 

незалежною оцінкою – 145 155,53 грн., що знаходяться за адресою: м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 103, та обліковуються на балансі Академії Державної пенітенціарної 

служби, мета використання: 57,8 кв.м – для розміщення майстерні по ремонту автомобілів; 

180,0 кв.м – для розміщення складських приміщень, терміном на 2 роки 364 дні. 

 

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” №15 (1035) від  27 лютого 2017р. 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 14 березня 2017р. 
 

- Нежитлове приміщення площею 23,7 кв.м на першому поверсі в будівлі 

колишнього навчального корпусу, вартість майна за незалежною оцінкою – 74 419,56 

грн., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337, та 

обліковується на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області, мета 

використання: здійснення торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підакцизної 

групи, терміном на 2 роки 364 дні. 

 

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” №16 (1036) від 01 березня 2017р. 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 16 березня 2017р. 
 

Заяви подаються в окремому конверті з написом “Заява про оренду” з зазначенням 

найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. 

За додатковою інформацією слід звертатися до відділу 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: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кабінети №411, 413 або за тел. 

(0462) 77-44-95. 
 


