
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

жовтень 2021 року
Чернігівськаобласть



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля гаражу

Продовження договору оренди нерухомого
державного майна – будівлі гаражу           
площею 44,6 м2

смт Козелець, 
вул.Соборності, 14

01.10.2021

247,16 грн
5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/2SUPAXM


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення та 
приміщення складу

Оренда нерухомого майна: нежитлові
приміщення площею 38,23 м2

адміністративної будівлі та приміщення
складу запчастин та матеріалів площею
268,3 м2

м.Ічня, вул.Піщана 19 07.10.2021

3 793,07 грн 5 років

Дізнатися більше

https://cutt.ly/wEfDEed


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина холу

Оренда частини холу загальною площею 3,0 
м2 на першому поверсі триповерхової
адміністративної будівлі з мансардою

м.Чернігів,                 
проспект Миру, 20

08.10.2021

26,98 грн 5 років

Дізнатися більше

https://cutt.ly/CEfFFES


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Аукціон зі зниженням стартової орендної плати на 
50%. Приміщення ідальні площею 325,9 м2

учбового корпусу № 24, що обліковується на 
балансі Національного університету «Чернігівська
політехніка»

м.Чернігів, вул.Белова, 4 11.10.2021

10 904,04 грн 5 років 

Дізнатися більше

https://bit.ly/3idelIb


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гараж

Аукціон із зниженням стартової орендної плати 
на 50 % - оренда гаражу площею 200,8 м2 , що
обліковується на балансі Національного
університету "Чернігівська політехніка". Наявне
електропостачання.

м.Чернігів,                   
вул.Євгена Онацького, 4-а

20.10.2021

2 838,16грн 5 років 

Дізнатися більше

https://bit.ly/3m5IzOx


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля загону

Аукціон із зниженням стартової орендної плати на 
50 % - оренда будівлі загону №8-9 спортивно-
оздоровчої бази "Фортуна" площею 222,8 м2, що
обліковується на балансі Національного університету
"Чернігівська політехніка"

м.Чернігів,       вул.Урочище
Святе, 26

20.10.2021

4 935,52 грн
5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/2ZwzB5i


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове приміщення

Аукціон за методом покрокового зниження
стартової орендної плати та подальшого подання
цінових пропозицій - оренда нежитлового
приміщення двоповерхової адмінбудівлі площею
36,3 м2

смт Ріпки,                           

вул.Святомиколаївська, 104

22.10.2021

16,45 грн 5 років 

Дізнатися більше

https://bit.ly/2WkskUY

