
Інформація Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Чернігівській області про намір передати в оренду державне нерухоме 

майно:  
 

- Нежитлове приміщення (кім. №100) площею 40,3 кв. м на першому поверсі 

дев’ятиповерхової адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. 

П’ятницька, 39, що обліковується на балансі Чернігівського національного 

технологічного університету, вартість майна за незалежною оцінкою становить 188 

448,38 грн. (без ПДВ), мета використання – розміщення буфету, що не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи; 

- Нежитлове приміщення (кім. №501) площею 23,9 кв. м п’ятого поверху 

дев’ятиповерхової адміністративної будівлі, вартість майна за незалежною оцінкою 

становить 102 172,47 грн. (без ПДВ) та частина капітального гаражу площею 19,1 

кв. м, вартість майна за незалежною оцінкою становить 39103,59грн. (без ПДВ), 

розташованих за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, що обліковуються на 

балансі Чернігівського національного технологічного університету, мета використання: 

23,9 кв. м – для розміщення офісного приміщення; 19,1 кв. м – для розміщення гаражу; 

- Нежитлові приміщення (кім. №№ 500, 502, 503, 504) площею 233,8 кв. м 

п’ятого поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі, розташованої за адресою: 

м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, що обліковується на балансі Чернігівського 

національного технологічного університету, вартість майна за незалежною оцінкою 

становить 1 000 592,47 грн. (без ПДВ), мета використання – розміщення громадської 

організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької 

діяльності; 

- Частина першого поверху площею 2,0 кв. м триповерхової будівлі, 

розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4-а, що обліковується на 

балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, вартість майна за 

незалежною оцінкою становить 8 521,50 грн. (без ПДВ), мета використання – 

розміщення вендингового кавового автомату. 

Заяви щодо оренди об’єктів державної власності, стосовно яких 

оприлюднені оголошення про намір передати державне майно в оренду, 

приймаються протягом десяти робочих днів після публікації інформації в газеті 

“Відомості приватизації” №23 (1147) від 19.03.2018р. 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 02 квітня 2018р. 

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. 

 


