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

нерухоме майно:  

 

- 1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку, вартість майна за незалежною 

оцінкою становить 218 952,48 грн. (без ПДВ) та асфальтовий майданчик площею 6,0 

кв. м, вартість майна за незалежною оцінкою становить 6 700,62 грн. (без ПДВ), 

розташованих за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 190а, що обліковуються на 

балансі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській 

області, мета використання – розміщення обладнання базової станції оператора 

мобільного зв’язку; 

- Бетонно-щебенева площадка площею 194,0 кв. м, розташована за адресою: 

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2, що обліковується на балансі Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, вартість майна за незалежною оцінкою 

становить 163 424,09 грн. (без ПДВ), мета використання – розміщення модульної 

котельної установи на твердому паливі (пелети) потужністю 3 МВт; 

- Нежитлові приміщення магазину площею 53,1 кв. м, розташованого за 

адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 62-а, що обліковується на балансі Державного 

підприємства Торговий дім „Сіверщина”, вартість майна за незалежною оцінкою 

становить 181 602,00 грн. (без ПДВ), мета використання – для здійснення торгівлі 

продовольчими товарами, в тому числі товарами підакцизної групи; 

- Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою) 

площею 25,94 кв. м, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, що 

обліковується на балансі Державної установи „Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області”, вартість майна за 

незалежною оцінкою становить 103 657,18 грн. (без ПДВ), мета використання – 

розміщення благодійної організації 

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” №8 (1132) від 24.01.2018р. 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 07 лютого 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. 

 

 


