
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області повідомляє  
про оголошення наміру передати   

об’єкти  державного нерухомого майна в оренду: 
  

Назва об’єкта оренди, 
адреса 

Орган 
управління 

Балансо-
утримувач 

Вартість  
майна за 

незалежно
ю оцінкою, 

грн. 

 
Мета 

використа
ння 

частина нежитлового 

приміщення адміністративної 

будівлі загальною площею 3,0 

кв.м, 

Чернігівська обл., Менський р-

н, 

смт. Макошино, провул. 

Леніна, 5 

Державна 

пенітен-

ціарна 

служба 

України 

Менська виправна 

колонія управління 

Державної 

пенітенціарної 

служби України в 

Чернігівській 

області (№91) 

3466,15 Розміщенн

я 

банкомату 

асфальтобетонне покриття 

площею 90,0 кв.м., територія 

міжнародного пункту пропуску 

для автомобільного сполучення 

„Нові Яриловичі” 

Чернігівська обл., Ріпкинський 

р-н, 

с. Скиток, вул. Лісна, 54 

Державна 

фіскальна 

служба 

України 

Чернігівська 

митниця 

Державної 

фіскальної служби 

України 

40336,46 розміщеня 

магазину 

безмитної 

торгівлі 

асфальтобетонне покриття 

площею 100,0 кв.м., територія 

міжнародного пункту пропуску 

для автомобільного сполучення 

„Нові Яриловичі” Чернігівська 

обл., Ріпкинський р-н, 

с. Скиток, вул. Лісна, 54 

Державна 

фіскальна 

служба 

України 

Чернігівська 

митниця 

Державної 

фіскальної служби 

України 

44818,22 розміщеня 

магазину 

безмитної 

торгівлі 

асфальтобетонне покриття 

площею 100,0 кв.м., територія 

міжнародного пункту пропуску 

для автомобільного сполучення 

„Сеньківка” Чернігівська обл., 

Городнянський р-н, 

с. Сеньківка, вул. Дружби, 38 

Державна 

фіскальна 

служба 

України 

Чернігівська 

митниця 

Державної 

фіскальної служби 

України 

40338,62 розміщеня 

магазину 

безмитної 

торгівлі 

  
Кінцевий термін прийняття заяв про оренду – 03.09.2015р. 
  
Інформація опублікована в газеті „Відомості приватизації” №33(882) від 19.08.2015р. 

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

оголошення за адресою: 14000, м. Чернігів, пр-кт Миру, 43, РВ ФДМУ 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 конкурсна 

право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України "Про 

оренду державного та комунального майна".      
 

 


