
Інформація Регіонального відділення  

Фонду державного майна України по Чернігівській області  

про намір передати в оренду державне нерухоме майно: 

 

- Нежитлові приміщення площею 31,56 кв. м будівлі майстерні на території стоянки 

№2 (Д-1), що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103, та 

обліковуються на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, вартість майна за 

незалежною оцінкою – 130 961,35 грн., мета використання: 20,1 кв. м – розміщення 

офісного приміщення; 11,46 кв. м – розміщення складських приміщень, терміном на 2 

роки 364 дні; 

- Адміністративно-побутова будівля площею 116,5 кв. м., що знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16, та 

обліковується на балансі Чернігівського міжрайонного управління водного 

господарства, вартість майна за незалежною оцінкою – 75 212,42 грн., мета 

використання – для побутових цілей та зберігання інвентарю, терміном на 2 роки 364 

дні; 

- Частина приміщення без номеру на першому поверсі будинку камерально-

лабораторного корпусу площею 45,56 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, 

вул. Івана Мазепи, 12, та обліковується на балансі Державного підприємства 

„Український державний геологорозвідувальний інститут”, вартість майна за 

незалежною оцінкою – 203 812,41 грн., мета використання – для здійснення організації 

громадського харчування, що здійснює продаж товарів підакцизної групи, терміном на 2 

роки 364 дні; 

- Технічна площадка площею 4800,0 кв. м, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16, та 

обліковується на балансі Чернігівського міжрайонного управління водного 

господарства, вартість майна за незалежною оцінкою – 1968469,35 грн., мета 

використання – для розміщення вантажного автотранспорту, терміном на 2 роки 364 

дні; 

- Гараж площею 204,8 кв. м, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16, та обліковується на балансі 

Чернігівського міжрайонного управління водного господарства, вартість майна за 

незалежною оцінкою – 101 861,05 грн., мета використання – для розміщення 

вантажного автотранспорту, 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” №28 (1048) від 12 квітня 2017р. 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 27 квітня 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. 

 


