
 

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ: 

 

Вивчається попит на об'єкти державної власності, які у процесі приватизації 

не увійшли до статутних капіталів господарських товариств та перебувають в 

управлінні регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області: 
 

№ 

з/п 
Назва об‘єкту Адреса об’єкта Балансоутримувач 

1.  Нежитлова будівля  
Чернігівська обл., Варвинський р-

н, c. Журавка, вул. Набережна, 2-а 

ВАТ "Прилуцький 

ефіроолійний комбінат" 

2.  

Будівля електричної 

підстанції (розташована на 

території ВАТ „Менське 

АТП 17442”) 

Чернігівська обл., м.Мена, 

вул.Довженка, 13-а 
Без балансоутримувача   

3.  Нежитлова будівля 
Чернігівська обл., с.Переволочна, 

вул.Шкільна, 20 
Без балансоутримувача 

4.  

Будівля операторної з 

асфальтобетонним 

майданчиком 

Чернігівська обл., Ічнянський р-н, 

c. Тростянець, вул..Миру, 14 
Без балансоутримувача 

5.  

Дитячий садок (будівля) – 

на даний час в будівлі 

розміщується приватний 

заклад Ясла-садок 

„Ромашка”, засновником 

якого є ТОВ „Земля і Воля” 

Чернігівська обл.., Бобровицький 

р-н, с.Мирне, вул. Садова, 12 
ТОВ „Земля і Воля” 

6.  Будівля автобусної зупинки м.Чернігів, вул.Київське шосе, 3 Без балансоутримувача 

 

  За довідками щодо об'єктів звертатися за адресою: м. Чернігів, 

проспект Миру, 43, тел. (0462) 676-302. 

 
 

 



  

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ: 

Перелік об'єктів державної власності груп А та Д, що включені до переліків 

об'єктів, що підлягають приватизації та пропонуються до продажу 

протягом 2017-2018 р.р. 

 

1. Нежитлова будівля (гараж), заг.пл.148,4 кв.м., м. Бобровиця, вул. Польова, 

35; 

2. Нежитлова будівля заг. пл..236,6 кв.м, Прилуцький р-н, смт. Линовиця, 

вул. І.Франка, 23-а, балансоутримувач СТОВ "Линовицьке” (разом із земельною 

ділянкою); 

3. Нежитлова будівля заг.пл.138,1 кв.м., Прилуцький р-н, смт.М.Дівиця, 

вул.Чернігівська, 51, балансоутримувач ЗАТ „Линовицький цукрокомбінат 

„Красний” (разом із земельною ділянкою); 

4. Кабінет у складському приміщенні загальною площею 13 кв.м., 

м.Прилуки, вул.І.Скоропадського, 95/7,балансоутримувач ВАТ „Прилуцький 

ефіроолійний комбінат”; 

5. Единий майновий комплекс колишнього державного торговельного 

підприємства „Експрес” (разом із земельною ділянкою), м.Чернігів, вул. 

І.Мазепи (Щорса), 44.  

 

Об’єкти незавершеного будівництва (разом із земельними ділянками, 

на яких вони розташовані): 

1. Лазня-пральня на 20 м., Ічнянський р-н, смт. Парафіївка, 

вул.Новозаводська, 10, балансоутримувач ВАТ “БЛОК АГРОСВІТ”; 

2. 12 кв.житловий будинок, м. Н-Сіверський, вул. Залінійна,21-А, 

балансоутримувач ВАТ "Чернігівводбуд"; 

3. Школа (2-х поверхова), Куликівський р-н, с.Авдіївка, вул. Шкільна, 1, 

балансотутримувач СВК "Авдієвський"; 

4. Реабілітаційний центр, м.Ічня, вул. Червоноармійська, 17-а, 

балансоутримувач Ічнянська РДА; 

5. Школа (2-х поверх.), Носівський р-н, с.Плоске, вул. Мірошника, 5а; 

6. Прибудова до 108-кв. житлового будинку, для роботи з дітьми, 

Прилуцький район, смт.Ладан, вул.Заводська, 30 (повернутий до державної 

власності); 

7. Магазин - „Універсам”, Прилуцький район, смт.Ладан, вул. Миру, 19а, 

(повернутий до державної власності);  

8. 2-кв. житловий будинок, м.Ічня, вул. Єсеніна, 28, (повернутий до 

державної власності); 

9. Цегельний завод, смт. Варва,  вул. Зарічна, 80 (повернутий до 

державної власності); 

10. Хлібзавод, м.Корюківка, вул. Вокзальна, 26-а, балансоутримувач 

Райспоживспілка; 



11. Житловий будинок, (одноквартирний), Городнянський р-н, с.Тупичів, 

вул. Зелена, 6-а, балансоутримувач  ДП «Ковальовський спиртозавод»; 

12. Житловий будинок (одноквартирний), Городнянський р-н, с.Тупичів, 

вул. Зелена, 9-а, балансоутримувач ДП «Ковальовський спиртозавод»; 

13. Будівлі культурно-спортивного призначення, Куликівський р-н, 

с.Грабівка, вул. Шкільна, 2-а, балансоутримувач СГВК „Колос”; 

14. Клуб, Талалаївський р-н, с. Cлобідка, вул. Перемоги, 16; 

15. Друга черга теплиці, м.Ніжин, вул.Носівський шлях, 25 (об’єкт 

повернутий до державної власності); 

16. Житловий будинок, с.Вербичі, вул.Садова, 8 (повернутий до державної 

власності); 

17. Житловий будинок, с.Вербичі, вул.Садова, 9 (повернутий до державної 

власності); 

18. Житловий будинок, с.Вербичі, вул. Перемоги, 2 (повернутий до 

державної власності); 

19. Житловий будинок, с.Вербичі, вул. Перемоги, 4а (повернутий до 

державної власності); 

20. Цегельний завод, м.Бахмач, вул. Східна, 94 (повернутий до державної 

власності); 

21. Котельня зі встановленим обладнанням (будівельно-монтажні роботи), 

м.Чернігів, вул.Інструментальна, 17 (об’єкт повернутий до державної власності) 

22. Цегельний завод, Прилуцький р-н, с.Колісники, вул. Берегова, 10б 

(об’єкт повернутий до державної власності); 

23. Житловий будинок, Ріпкинський р-н, с.Павлівка, вул.Нова, 20 (об’єкт 

повернутий до державної власності); 

24. Школа, смт Козелець, вул. Комсомольська, 70, балансоутримувач УКБ 

ЧОДА.  
 

Шановні підприємці, пропонуємо Вам ознайомитися з інформацією, яка 

надана регіональним відділенням Фонду державного майна України по 

Чернігівській області на цьому сайті. 

Процес приватизації об’єктів державної власності триває . На сьогодні Ви 

можете стати власником нежитлових будівель у районних центрах області, у 

сільській місцевості. Вашою власністю можуть стати об’єкти незавершеного 

будівництва, які Ви можете використовувати за будь-яким своїм бажанням. 

Фахівці регіонального відділення нададуть Вам необхідні консультації, 

роз’яснення та допомогу при оформленні документів для участі в аукціонах. 

Тому пропонуємо Вам знайомство і спілкування з нами, сподіваємося, що воно 

буде плідним і корисним для всіх. 

За довідками щодо об'єктів звертатися за адресою: м. Чернігів, проспект 

Миру, 43, тел. (0462) 676-302. 

Крім того, на офіційному сайті Фонду державного майна України сьогодні 

є вся інформація про об’єкти приватизації, розташовані в Чернігівській 

області, з якою може ознайомитися кожен. Ця інформація доповнена 

відповідними фотоматеріалами. 


