ПЕРЕЛІК
державного майна, яке є в наявності,
не має заборони на приватизацію та оренду
та може бути привабливим для потенційного покупця чи орендаря
станом на 23.07.2015
№
з/р

Назва
об'єкта

Місцезнаходження об'єкта

1

АБП
(АЗС малогабаритна
автозаправна
станція демонтована)

Чернігівська обл., Бобровицький
р-н,
с. Вороньки

Відомість про будівлю (споруду,
приміщення та земельний
участок)
Рік побудови – 1988. АЗС
демонтована.
До складу АЗС входять:

(операторна стаціонарна
розташована у с. Вороньки
Бобровицького р-ну,
3 од. АБП зберігаються на
території нафтобази
м.Бобровиця, вул.Польова,35)

- будівля операторної (стаціонарна,
цегляна, одноповерхова будівля,
розміром 7х4м, має дві кімнати,),
вікна, двері відсутні, потребує
капітального ремонту;
- 3 одиниці контейнерні АБП
(автозаправні блокпункти) з
надземними резервуарами місткістю 8
куб.м, потребують ремонту;
зберігаються на території нафтобази.

2

АБП
(АЗС малогабаритна
автозаправна
станція
контейнерного типу
потужністю
180 заправок
на добу)

Чернігівська обл.,
Коропський р-н,
смт. Понорниця,
вул. Московська, 64

- площадка асфальтобетонна
Рік побудови – 1988. Земельна ділянка
площею 1800 кв.м знаходиться на
виїзді з селища на східному боці
автомагістралі в напрямку с.Авдіївки,
має автомобільні під’їзди та виїзди з
місць заправки. Інженерне
обладнання: системи теплопостачання
– електрообігрівач,
електропостачання, радіо та телефон
– підключені до діючих мереж,
каналізація відсутня, водопостачання привізне.
Три Блок-пункти типу АБП.00.00.00ПС
на яких встановлені паливо-роздаточні
колонки типу Адаст-Адприм 1031,
місткість надземних резервуарів 8 куб.м

3

АБП
(АЗС малогабаритна
автозаправна
станція)

Чернігівська обл.,
Коропський р-н,
с. Свердловка

Будівля операторної. - цегляна,
одноповерхова, з бетонним
перекриттям і рулонною покрівлею;
Загальний технічний стан –
задовільний.
Рік введення в експлуатацію – 1987.
Не використовується. Потребує
ремонту.
До складу АЗС входять:
- будівля операторної (стаціонарна,
одноповерхова, цегляна);
- контейнерні АБП 3 од. з надземними
резервуарами місткістю 8 куб.м
- площадка асфальтобетонна

ПЕРЕЛІК
державного майна, яке є в наявності, не має заборони на оренду
та може бути привабливим для потенційного орендаря
станом на 23.07.2015
№ Назва об'єкта
з/р

Місцезнаходження
об'єкта

Відомість про будівлю (споруду,
приміщення та земельний участок)

1

Сховище
№95524

м. Чернігів,
вул. Музична, 1

Захисна споруда 1970 року введення в
експлуатацію, окремо розташована, ІІІ класу, на
300 чол., площею 288,3 кв.м. Потребує ремонту.

2

Сховище
№95865

Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул.
Індустріальна, 8

Захисна споруда 1982 року введення в
експлуатацію, окремо розташована, на 200 чол.
Загальна площа – 217,7 кв.м. Потребує ремонту.

3

Сховище з/б
м. Чернігів,
(колишнє
вул. Толстого, 154-б
бомбосховище)

Сховище 1971 року введення в експлуатацію,
окремо розташоване, площею – 32,3 кв.м.
Потребує ремонту.

