
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області повідомляє про 
оголошення наміру передати  об’єкти  державного нерухомого майна в оренду: 
 

- Нежитлові приміщення одноповерхової адмінбудівлі площею 75,9кв.м, вартість 

майна за незалежною оцінкою становить 113 850,00 грн, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 85, та обліковується на балансі 

Головного управління статистики у Чернігівській області, мета використання – 

здійснення торгівлі непродовольчими товарами, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Частина будівлі котельні площею 33,6 кв.м, вартість майна за незалежною 

оцінкою становить 16 470,70 грн., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. 

Ічня, вул. Воскресінська, 23, та обліковується на балансі Державного професійно-

технічного навчального закладу „Ічнянський професійний аграрний ліцей”, мета 

використання – виробництво теплової енергії, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Нежитлові приміщення, в тому числі: приміщення першого поверху площею 

69,3 кв.м, вартість майна за незалежною оцінкою становить 101 372,05 грн. та 

приміщення другого поверху площею 254,07 кв.м., вартість майна за незалежною 

оцінкою становить 333 543,11грн. двоповерхової будівлі магазину Ювілейний”, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Козелецький р-н, сел. Десна, вул. 

Довженка, 45-А, та обліковується на балансі Філії „Військторг” Концерну 

„Військторгсервіс”, мета використання – здійснення роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Нежитлова будівля магазину площею 119,6 кв.м., вартість майна за 

незалежною оцінкою становить 170 430,00грн., знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., Козелецький р-н, сел. Десна, вул. Довженка, 45-Б, та обліковується на балансі 

Філії „Військторг” Концерну „Військторгсервіс”, мета використання – здійснення 

роздрібної торгівлі непродовольчими товарами та здійснення торгівлі продовольчими 

товарами, крім товарів підакцизної групи, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Будівля кафе „Світанок” площею 115,3 кв.м., вартість майна за незалежною 

оцінкою становить 162 849,68 грн., знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул. Танкістів, 14, та обліковується на балансі 

Філії „Військторг” Концерну „Військторгсервіс”, мета використання – розміщення кафе, 

що здійснює продаж товарів підакцизної групи, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Будівля магазину „Господарчий” площею 112,9 кв.м, вартість майна за 

незалежною оцінкою становить 159 459,95 грн., знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул. Танкістів, 16, та обліковується на 

балансі Філії „Військторг” Концерну „Військторгсервіс”, мета використання – здійснення 

торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами, в тому числі підакцизної групи, 

терміном на 2 роки 364 дні. 

- Будівля кафе „Чебурашка” площею 144,3 кв.м., вартість майна за незалежною 

оцінкою становить 199 633,32 грн., знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул. Танкістів, 3, та обліковується на балансі Філії 

„Військторг” Концерну „Військторгсервіс”, мета використання – розміщення кафе, що 

здійснює продаж товарів підакцизної групи, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Будівля магазину „Молочний” площею 146,7 кв.м., вартість майна за 

незалежною оцінкою становить 207 199,11 грн., знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул. Танкістів, 18, та обліковується на 

балансі Філії „Військторг” Концерну „Військторгсервіс”, мета використання – здійснення 

торгівлі непродовольчими товарами та торгівлі продовольчими товарами, в тому числі 

підакцизної групи, терміном на 2 роки 364 дні. 

 

- Частина гаражу  площею 20,9 кв.м., вартість майна за незалежною оцінкою 

становить 11 035,21 грн., знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, 

вул. Зарічна, 10/1, та обліковується на балансі Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області, мета використання – 

розміщення автотранспорту, терміном на 2 роки 11 місяців. 



- Нежитлове приміщення адмінбудівлі площею 33,0 кв.м., вартість майна за 

незалежною оцінкою становить 47 025,00 грн., знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Зарічна, 10/1, та обліковується на балансі Управління 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області, 

мета використання – розміщення архіву, терміном на 2 роки 11 місяців. 

- Частина будівлі гаражу в тому числі: приміщення гаражу площею 59,6 кв.м., та 

приміщення гаражу автобусного площею 70,0 кв.м., вартість майна за незалежною 

оцінкою становить 97 977,58 грн., знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Кропив’янського, 2, та обліковується на балансі Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, мета використання – розміщення котельні, терміном 

на 2 роки 364 дні. 

 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 19.05.2016р. 

 

Інформація опублікована в газеті „Відомості приватизації” №35-36(950-
951) від 04.05.2016р. 

Заяви про оренду об'єкта приймаються протягом десяти робочих днів після 

опублікування оголошення за адресою: 14000, м. Чернігів, пр-кт Миру, 43, Регіональне 

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. Довідки за 

телефоном (0462)77-44-95. 

Заяви надаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» з 

зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. 

У разі надходження двох і більше заяв на  об'єкт оренди орендодавець оголосить 

конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст.9 Закону 

України "Про оренду державного та комунального майна".      

 

 


