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

 

- Асфальтобетонне покриття площею 30,0 кв.м доріг та площадок на новій ділянці 

в пункті пропуску через державний кордон України „Нові Яриловичі - Нова Гута”, 

вартість майна за незалежною оцінкою становить 11 368,56 грн, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54, та обліковується 

на балансі Чернігівської митниці ДФС, мета використання – встановлення павільйону 

митного брокеру в пункті пропуску через державний кордон України „Нові Яриловичі  - 

Нова Гута”, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Приміщення гаражу площею 27,6 кв.м, вартість майна за незалежною оцінкою 

становить 17 388,00 грн., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,  м. Мена, вул. 

Чернігівський шлях, 7, та обліковується на балансі Головного управління статистики у 

Чернігівській області, мета використання – розміщення гаражу, терміном на 2 роки 364 

дні. 

- Частина сільськогосподарського ангару (Д-1) навчально-виробничої дільниці 

„Деснянка” площею 300,0 кв.м, вартість майна за незалежною оцінкою становить 

141 759,00 грн., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 

с. Деснянка, вул. Трудова, 1-А, та обліковується на балансі Чернігівського 

національного технологічного університету, мета використання – переробка зернових 

культур, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Вбудовані нежитлові приміщення площею 37,5 кв.м одноповерхової будівлі 

колишнього медпункту, майно, що не увійшло до статутного капіталу СТОВ «Зміна» 

(ліквідоване) в процесі приватизації, вартість майна за незалежною оцінкою становить 

18 874,10грн., знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Менський р-н, с. Садове 

(колишнє с. Чапаївка), вул. Перемоги, 4, мета використання – для розповсюдження 

періодичних видань та надання послуг поштового зв’язку, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Асфальтобетонний майданчик площею 30,0 кв.м в пункті пропуску через 

державний кордон України „Сеньківка - Нові Юрковичі, Веселівка”, вартість майна за 

незалежною оцінкою становить 9 776,87 грн., знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., Городнянський р-н, с. Сеньківка, вул. Дружби, 38, та обліковується на балансі 

Чернігівської митниці ДФС, мета використання – встановлення павільйону митного 

брокеру в пункті пропуску через державний кордон України „Сеньківка - Нові Юрковичі, 

Веселівка”, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Площадка для розміщення приймально-передавального обладнання 1 оператора 

(1/5 частина башти радіорелейної лінії зв’язку), вартість майна за незалежною оцінкою 

становить 206 213,23 грн., знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 

с. Пакуль, вул. Чернігівська, 28, та обліковується на балансі Відокремленого підрозділу 

„Атомремонтсервіс” ДП „НАЕК „Енергоатом”, мета використання – розміщення базової 

станції мобільного зв’язку компанії, , терміном на 2 роки 11 місяців. 

- Нежитлові приміщення площею 81,0 кв.м першого поверху двоповерхової 

будівлі, вартість майна за незалежною оцінкою становить 313 083,89 грн., знаходиться 

за адресою: м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19, та обліковується на балансі Філії 

„Військторг” Концерну „Військторгсервіс”, мета використання – здійснення ремонту та 

виготовлення взуття, терміном на 2 роки 364 дні. 

 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 21.06.2016р. 

Інформація опублікована в газеті „Відомості приватизації” №45(961) від 
06.06.2016р. 

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".      

 


