
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

червень 2021 року
Чернігівськаобласть



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення

Продовження договору оренди нерухомого 
державного майна - нежитлового 
вбудованого приміщення загальною площею 
18,4 м2 на першому поверсі будівлі учбового 
корпусу

м. Чернігів,                 
проспект Миру, 247

09.06.2021

1 083,11 грн
5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3vDSSN5


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення

Продовження договору оренди 
нерухомого державного майна -
нежитлового приміщення площею 22,7 м2

на другому поверсі адмінбудівлі

смт Козелець, 
вул.Соборності, 14

09.06.2021

569,17 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3nLz9s6


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлові приміщення

Продовження договору оренди 
нерухомого державного майна - частини 
підвалу та нежитлових приміщень 
першого поверху загальною площею 
213,7 м2 в будівлі гуртожитку №2

м.Ніжин,              
площа Івана Франка, 
2

09.06.2021

10 858,20 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/2QTovn3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина 

нежитлового приміщення

Оренда частини нежитлового приміщення 
площею 3 м2 будівлі навчального корпусу 
(будинок коледжу)

м. Чернігів,  
вул.Гонча 34

09.06.2021

81,72 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3omsqVK


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення

Оренда частини нежитлового приміщення 
площею 3 м2  будівлі навчального корпусу 
№2 з гуртожитком

м. Чернігів, 
вул.Шевченка 103

09.06.2021

15,40 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3uVN3ue


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина радіовежі

Продовження договору оренди нерухомого 
майна – 1/4 частини радіовежі (щогли), що 
перебуває на балансі Управління ДСНС 
України у Чернігівській області 

м. Чернігів, 
вул.Студентська, 2

15.06.2021

3 240,01 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3hFt8Mt


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення

Продовження договору оренди нерухомого 
державного майна - 1/6 частини вежі 
радіорелейного зв’язку та частини 
майданчика площею 10,0 м2

м. Чернігів,   проспект 
Миру190А

15.06.2021

4 120,89 грн
5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3bFERa5


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Майданчик пересувної 
електростанції

Продовження договору оренди 
нерухомого державного майна 
майданчика пересувної 
електростанції площею 63,0 м2

Чернігівський р-н, 
c.Новий Білоус, 
вул.Лісова, 1-б

18.06.2021

3 770,91 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3bOFGgF


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення

Продовження договору оренди нерухомого 
державного майна - 1/6 частини вежі 
радіорелейного зв’язку та частини 
майданчика площею 9,0 м2

м. Чернігів,   проспект 
Миру190А

18.06.2021

4 101,08 грн
5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/2Rxrmm5


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлові приміщення

Нежитлові приміщення загальною 
площею 316,7м2 в підвалі та на 
першому поверсі чотириповерхової 
будівлі гуртожитку №2

м. Прилуки, 
вул.Київська, 180-а

16.06.2021

4 642,15 грн 5 років

Дізнатися більше

https://bit.ly/3bUh2LJ

