
Оренда  
державного 
 майна
lнформацiйний бюлетень

січень 2022 року
Чернігівська 
область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди нерухомого 
майна площею 22,95 м2, що перебуває на 
балансі Головного управління Національної 
поліції в Чернігівській області

м.Городня, 
вул.Шевченка, 24а

04.01.2022

715,68 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/32gTrmU


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення
Оренда нежитлового приміщення загальною 
площею 21,9 м2 (кім. №101) на першому поверсі 
дев'ятиповерхової адмінбудівлі, що обліковується 
на балансі Бізнес-інноваційного центу 
Національного університету "Чернігівська 
політехніка"

м.Чернігів,  
вул.П’ятницька, 39

06.01.2022

1 437,99 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/30nmN1V


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення

Продовження договору оренду нерухомого майна - 
нежитлового приміщення площею 21,2 м2 на 
другому поверсі адмінбудівлі

смт. Козелець, 
вул.Соборності, 14

06.01.2022

917,39 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3yRDYpq


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлові приміщення

Оренда нежитлових приміщень загальною 
площею 83,28 м2 другого поверху 
чотириповерхової будівлі гуртожитку №1

м.Прилуки,   
вул.Київська, 180

11.01.2022

2 849,44 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/33Dz9UT


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Виробничий будинок

Оренда виробничого будинку "Відгодівник" 
площею 824 м2, що обліковується на балансі ДП 
«Новгород-Сіверське лісове господарство»

м.Новгород-Сіверський, 
вул.Івана Богуна, 90 Б

11.01.2022

90,63 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3r31NbB


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлові приміщення 
їдальні

Оренда нерухомого державного майна - 
частини нежитлових приміщень першого 
поверху їдальні загальною площею 197,2 м2 

що обліковується на балансі Національного 
університету "Чернігівський колегіум" імені 
Т.Г. Шевченка

м.Чернігів, вул.Гетьмана 
Полуботка, 53

12.01.2022

18 604,45 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3phtpsi


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлові приміщення 
буфету

Оренда нежитлових приміщень буфету 
загальною площею 64,8 м2 в будівлі 
навчального корпусу Чернігівського 
професійного ліцею залізничного транспорту

м. Чернігів, 
вул.Реміснича, 56

18.01.2022

237,97 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3mpdWVn


Приватизація 
державного 
 майна
lнформацiйний бюлетень

Грудень 2021
Січень 2022 року

Чернігівська 
область



Стартова ціна

15 млн  грн

Орієнтовна дата 
аукціону

травень-червень 
2022

Холминський спиртовий 
завод

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, смт. Холми

ЄМК ДП "Чернігів-
облагростандарт"

 

м. Чернігів, вул. 
Інструментальна, 10

Стартова ціна

3 млн грн

Орієнтовна дата 
аукціону

січень - лютий 2022

Новоборовицьке МПД
Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, c. Нові 
Боровичі

Стартова ціна

19 млн грн

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА 
УКРАЇНИ

Орієнтовна дата 
аукціону

січень - лютий 2022

Топові об’єкти приватизації 2022 року



Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ 

Орган управління 

Орган приватизації

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ 

Орган управління 

Орган приватизації

Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці»
Основний вид діяльності: 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності. 
Підприємство більше 20 років виконує роботи з експертизи з питань охорони праці, промислової безпеки та 
проводить навчання посадових осіб та працівників з цих питань.

Стартова ціна 18 796 532.00 грн
Дата аукціону 29.12.2021 

м. Чернігів, вул. Красносільського, 89

ДП “Чернігівський ЕТЦ”

Фонд державного майна України 

Регіональне відділення ФДМУ по 
Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях



Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ 

Орган управління 

Орган приватизації

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ 

Орган управління 

Орган приватизації

Нежитлова будівля площею 73,9 кв.м
Розташована в центральній частині населеного пункту поряд з адмінбудівлею місцевого самоврядування. за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський (Менський) р-н, с. Садове, вул. Перемоги, 4.
Поділена на дві частини з окремими входами з головного фасаду. Група капітальності – ІІІ. Наявні: 

електропостачання, опалення – пічне. Під’їзд до об’єкта заасфальтований. Земельна ділянка не сформована.

Стартова ціна 59 445,16 грн
Дата аукціону 19.01.2022 

Корюківський (Менський) р-н, с. Садове, вул. Перемоги, 4 

відсутній

Фонд державного майна України 

Регіональне відділення ФДМУ по 
Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях
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