
Перелік об'єктів нерухомого державного майна, що пропонується для надання  в оренду 
  

НАЗВА ОБ'ЄКТУ АДРЕСА ПРИМІТКИ 

1) операторна панельна стаціонарна 

розміром 7х4м 

с. Вороньки Бобровицького району Будівля потребує ремонту 

2) площадка асфальтобетонна площею 

256 кв.м 

с. Вороньки Бобровицького району Стан задовільний 

3) автозаправні блок-пункти місткістю 

8 куб.м - 3 од. 

Зберігаються на території нафтобази м. Бобровиця, вул. 

Польова, 35 

Корозія корпусу 

4) операторна панельна стаціонарна 

розміром 6х4,8м 

с. Свердловка  Коропського району Потребує ремонту 

5) автозаправні блок-пункти місткістю 

8 куб.м - 3 од. 

с. Свердловка  Коропського району Потребує ремонту 

6) площадка асфальтобетонна площею 

573 кв.м 

с. Свердловка  Коропського району Стан задовільний 

7) операторна панельна стаціонарна 

розміром 6,38х6,3м 

с. Жадово Семенівського  району Потребує капітального 

ремонту 

8) площадка асфальтобетонна площею 

520 кв.м 

с. Жадово Семенівського  району Стан задовільний 

9) операторна панельна стаціонарна 

розміром 6х6м 

с.Тростянець Ічнянсього району Потребує ремонту 

10) площадка асфальтобетонна 

площею 345 кв.м 

с.Тростянець Ічнянсього району Стан задовільний 

11) операторна панельна стаціонарна 

розміром 6х6м 

с.Яблунівка Прилуцького району Потребує ремонту 

12) площадка 

асфальтобетонна  площею 320 кв.м 

с.Яблунівка Прилуцького району Стан задовільний 

13) площадка асфальтобетонна 

площею 120 кв. м 

с. Радуль Ріпкинського району Стан задовільний 

14) площадка асфальтобетонна 

площею 500 кв.м 

с. Дегтярі Срібнянського району Стан задовільний 

15) площадка асфальтобетонна 

площею 200 кв.м 

с. Рудка Чернігівського  району Стан задовільний 

16) захисна споруда № 95347 

  

розташована на території ПАТ "Чернігівський річковий 

порт" 

вул. Дачна, 4а, с.Жавинка Чернігівського району 

Стан задовільний 

17) захисна споруда № 95539 балансоутримувач ПАТ "Чернігівський молокозавод"; Стан задовільний 



  розташована на території ПАТ "Чернігівський 

молокозавод", вул. Любецька, 76, м. Чернігів 

18) захисна споруда № 95531 балансоутримувач ПАТ "Завод МК і МО"; 

розташована на території ПАТ "Завод МК і МО", 

вул.Попова,18, м.Чернігів 

Стан задовільний 

19) захисна споруда № 95308 балансоутримувач ПАТ ВТФ "Сіверянка"; 

розташована на території ПАТ ВТФ "Сіверянка", 

вул. Маліновського, 36, м. Чернігів 

Стан задовільний 

20) захисна споруда № 95523 

  

розташована на території   ПрАТ ТК "Стиль", підвальне 

приміщення адмінкорпусу, 

вул. Інструментальна, 6, м. Чернігів, 

Стан задовільний 

21) захисна споруда № 95519 вул. Текстильників, 1, м. Чернігів, Стан задовільний 

22) ПРУ балансоутримувач ВАТ "Прилуцький ефіроолійний 

комбінат", розташоване на території товариства м. 

Прилуки, вул. Бособрода, 95, 

Стан приміщення 

задовільний, відсутні двері 

23) захисна споруда № 95871 

  

вул. Алгазіна, 60, м. Прилуки 

  

Стан незадовільний, 

потребує ремонту 

24) захисна споруда № 95310 

  

розташована на території колишнього заводу 

"Силікат",  вул. Київське шосе, 3, м. Чернігів  

Стан задовільний 

25) захисна споруда № 95542 розташована на території ТОВ "Фірма "Вена" 

вул. Жабинського, 11, м. Чернігів 

Стан задовільний 

26) ПРУ № 94856 розташоване на території колишньої нафтобази 

вул. Ватутіна, 2, смт.Талалаївка 

Стан задовільний 

27) ПРУ № 92617 

  

розташоване на території ТОВ "Мезонін" 

 вул. Вокзальна, 45а, м. Городня 

Стан задовільний 

28) захисна споруда № 95865 вул. Індустріальна, 8, м. Прилуки Стан задовільний 

29) захисна споруда № 95885 балансоутримувач ВАТ "Прилуцький маслоробний 

комбінат"; розташована на території ЗАТ "Маслозавод 

"Прилуки", м.Прилуки, вул. Дружби народів, 36 

Стан незадовільний, 

потребує ремонту 

30) захисна споруда №95524 вул. Музикальна, 1, м. Чернігів Стан задовільний 

31) гідротехнічні споруди ставка 

Городня (2 земельні дамби) 

територія Городнянської сільської ради Ічнянського 

району 

Стан задовільний 

32) гідротехнічні споруди ставка 

Мошкове (8 гребель проїзних) 

територія Іваницької сільської ради Ічнянського району Стан задовільний 

  

За довідками звертатись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за тел. 77-71-83, 77-44-95. 


