
Інформація Регіонального відділення  

Фонду державного майна України по Чернігівській області  

про намір передати в оренду державне нерухоме майно: 

 

- Нежитлове приміщення площею 23,8 кв. м на третьому поверсі адмінбудівлі, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 14, та 

обліковується на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, 

вартість майна за незалежною оцінкою – 43 335,83 грн., мета використання – 

розміщення офісу, терміном на 2 роки 364 дні; 

- Вагончик (З-1) площею 21,15 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, 

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

служби, вартість майна за незалежною оцінкою – 18 239,29 грн., мета використання – 

для здійснення ремонту авторадіаторів, терміном на 2 роки 364 дні; 

- Нежитлові приміщення  площею 551,4 кв. м будівлі ангар №2  навчально-

виробничої дільниці „Деснянка”, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

Чернігівський р-н, с. Деснянка, та обліковується на балансі Чернігівського національного 

технологічного університету, вартість майна за незалежною оцінкою – 270 627,11 грн., 

мета використання – здійснення спільних занять з факультетом життєдіяльності, 

природокористування і туризму робіт з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та 

після врожайних робіт, проведення сільськогосподарських та промислових робіт в т. ч. 

комплексних досліджень: наукових – у вегетаційних і польових дослідах і виробничих – 

у сівозміні, 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” №33-34 (1053-1054) від 03 травня 2017р. 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 18 травня 2017р. 

 

Заяви подаються в окремому конверті з написом „Заява про 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: 14000, м. Чернігів, пр-кт Миру, 43, кабінети №411, 413 або за тел. 

(0462) 77-44-95 

 


