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

 

- Ділянка із залізобетонних плит площею 650,0  кв.м , вартість майна за 

незалежною оцінкою становить 346 963,50 грн  та ділянка із залізобетонних плит 

площею 150,0 кв.м, вартість майна за незалежною оцінкою становить 80 068,50 грн, що 

знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Бєлова, 11, та обліковується на балансі 

Деснянського басейнового управління водних ресурсів, мета використання – 

розміщення автостоянки, терміном на 2 роки 364 дні. 

- Нежитлове приміщення площею 22,2 кв.м першого поверху будівлі гуртожитку, 

що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Козелецький р-н,   м. Остер, вул. 

Незалежності, 50, та обліковується на балансі Остерського коледжу будівництва та 

дизайну, вартість майна за незалежною оцінкою становить 41 798,16 грн., мета 

використання – здійснення торгівлі непродовольчими товарами, терміном на 2 роки 364 

дні. 

- Нежитлова будівля (столярний цех) (літ. „Л”) площею 65,3 кв.м, вартість майна 

за незалежною оцінкою становить  35 575,47 грн та нежитлова будівля (гараж для 

легкових автомобілів) (літ. „Д”) площею 91,9 кв.м, вартість майна за незалежною 

оцінкою становить 52 658,68 грн, майно визнано правом власності за державою в особі 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області на 

підставі рішення суду, та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. 

Шевченка, 90. 

 

Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 04.04.2016р. 

 

Інформація опублікована в газеті „Відомості приватизації” №23(939) від 

21.03.2016р. 

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".      

 


