
Інформація  

Регіонального відділення Фонду державного майна України  

по Чернігівській області  

про намір передати в оренду державне нерухоме майно 

 

- Нежитлові приміщення площею 28,08 кв.м на першому поверсі триповерхової 

виробничої будівлі, вартість майна за незалежною оцінкою – 95110,94  грн., та 

приміщення будівлі гаражу площею 67,90 кв.м., вартість майна за незалежною оцінкою – 

114 606,41 грн., що знаходяться за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 233, та 

обліковуються на балансі Чернігівського міжрайонного управління водного господарства, 

мета використання: 28,08 кв.м - для розміщення офісного приміщення; 67,90 кв.м - для 

використання за призначенням (гараж), терміном на 2 роки 364 дні; 

- Нежитлове приміщення площею 22,7 кв.м на третьому поверсі триповерхової 

адміністративної будівлі, вартість майна за незалежною оцінкою – 68 500,59 грн., що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8, та обліковується на 

балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, мета використання – 

для розміщення майстерні з ремонту взуття, 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” №13 (1033) від 20 лютого 2017р. 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 06 березня 2017р. 

 

- Нежитлові приміщення на першому поверсі (кім. №№ 100, 101, 105), на другому 

поверсі (кім. №№ 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32), на четвертому поверсі (кім. №№ 

402, 403, 406, 407, 408, 409, 410), на дев’ятому поверсі кім. № 903 дев'ятиповерхової 

адмінбудівлі площею 923,2 кв.м, вартість майна за незалежною оцінкою – 3 692 204,17 

грн., що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П'ятницька, 39, та обліковується на 

балансі Державного підприємства “Чернігівський державний центр науки, інновацій та 

інформатизації”, мета використання: розміщення приватного навчального закладу, 

терміном на 2 роки 364 дні; 

- Нежитлові приміщення площею 61,0 кв.м на другому поверсі адмінбудівлі, 

вартість майна за незалежною оцінкою – 249 035,00 грн., що знаходиться за адресою: 

м. Чернігів, вул. Гонча, 37, та обліковується на балансі Головного управління 

статистики у Чернігівській області, мета використання – для розміщення офісу 

громадської організації, 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” №14 (1034) від 22 лютого 2017р. 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 09 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. 


