
ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва:  

недобудований 5-ти поверховий житловий 

будинок 

Місце розташування: вул. Чернігівська, 2, м. 

Бахмач, Чернігівська обл., 16500 

Варіанти використання:  добудова 

житлового будинку   

Ступінь будівельної готовності:  15 % 

Площа ділянки:  0,2345 га 
 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

недобудований 5-ти поверховий житловий будинок 

Місце розташування об’єкта (поштова 

адреса): 

16500 м. Бахмач, Чернігівська обл.,  

вул. Чернігівська, 2, 16500 

Загальна площа об’єкта, м
2
 1671,3 м

2
 

Характеристика об’єкта (готовність %, 

кількість поверхів тощо) 

Ступінь будівельної готовності - 15 %,  

Рік початку будівництва - 1991,  

Стіни – цегляні,  

Стан – задовільний. 

Власник: Гаврись Олександр Дмитрович 

Напрями використання: Під житлову забудову 

Умови придбання: За домовленістю 

Вартість (балансова), тис. грн: 8500,0 тис. грн 

Розмір земельної ділянки, га 0,2345 га  

Додаткова інформація: Будівля розташована в центральній частині міста, де 

знаходяться інженерні мережі та існуюча поряд 

п’ятиповерхова забудова 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

150 км 

 220 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску:  

- автомобільного сполучення «Бачівськ» – 174 км, 

- залізничного сполучення «Конотоп» – 25 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Кіпті - Глухів - Бачівськ (на Брянськ) 

(М02) – 15 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бахмач Пасажирський»  - 0,8 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 260 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) - 60 

м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до міської каналізаційної мережі - 60 м  

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Поряд із будівництвом проходить газопровід 

(середнього тиску ) – 45 м 

електрозабезпечення: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач 10 кВт – 60 м  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до теплових мереж – 60 м  



Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

 

Телефон, факс,  e-mail 

Гаврись Олександр Дмитрович 

Фізична особа-підприємець 

м. Чернігів вул. Шевченка, буд. 22, кв. 53 

+380954630048 

+380970244000 
 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА  

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Об’єкт незавершеного будівництва: Перинатальний 

центр вторинного рівня з діагностичним центром. 

Місце розташування: вул.Олега Бичка,1, 

м.Бобровиця, Чернігівська обл., 17400 

Варіанти використання:  об’єкт охорони здоров’я 

Ступінь будівельної готовності:  85% нульового 

циклу без урахування перепланування. 

Площа ділянки:  3094,38 кв.м.  

 
Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Перинатальний центр вторинного рівня на 25 

ліжок з діагностичним центром 

Місце розташування об’єкта: Чернігівська обл., м.Бобровиця, вул.Олега Бичка,1, 

17400 

Загальна площа об’єкта, м
2
 3637,9 м

2
 

Площа ділянки, га  0,30 

Характеристика об’єкта  

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд):  

об’єкт охорони здоров’я, 85% нульового циклу без 

урахування перепланування, 

2 поверхи, стан будівлі нормальний. 

Власник Бобровицька районна рада 

Варіанти використання: Об’єкт охорони здоров’я 

Умови придбання: - 

Вартість, тис. грн 37543,088 тис.грн в цінах 29.07.2015р. 

Додаткова інформація: В нульовому циклі буде розміщений: 

адміністративно господарчій блок та відділення 

швидкої і невідкладної медичної допомоги.   

І поверх – консультативно-діагностичне 

відділення. 

ІІ поверх – акушерський стаціонар на 25 ліжок. 

(Гінекологічний стаціонар та відділення патології 

вагітних буде розміщено на ІІ поверсі діючого 

хірургічного корпусу, який буде з’єднаний 

переходом з акушерським стаціонаром). 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

105 км 

105 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску  «Нові 

Яриловичі»  - 182 км. 

до автомагістралі, км  До міжнародної автомобільної дороги Київ – 

Чернігів М-01 -  38 км  



до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 2 км 

до міжнародного аеропорту, км  До міжнародного аеропорту «Бориспіль» – 94 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від міської водопровідної мережі –  5 м   

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від міської каналізаційної мережі – 10 м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід  

середнього ) тиску – 25 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач 10 кВт – 5 м  

 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна газова котельня, відстань до теплових 

мереж – 5 м 

Контактна особа: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

КЛПЗ КЛПЗ «Бобровицька центральна районна 

лікарня» 

Тодоріко Федір Олексійович 

головний лікар 

(04632) 2-31-89, факс (04632)  2-12-85 

bobr_lik@ukr.net 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва:  30-

ти квартирний житловий будинок  

Місце розташування:  вул. Шевченка, 83, 

смт. Варва, Чернігівська обл., 17600 

Варіанти використання:  Житлове 

будівництво  

Ступінь будівельної готовності:  20,0 % 

Площа ділянки:  0,2 га 

 
Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

30-ти квартирний житловий будинок 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Шевченка, 83,  смт. Варва, Чернігівська 

обл., 17600 

Загальна площа об’єкта, м
2
 Загальна площа - 2724,49 м

2
, житлова площа - 

1209,25 м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 0,2  га   

Характеристика об’єкта (готовність 

%, кількість поверхів тощо) 

ступінь будівельної готовності - 20 %; 

рік початку будівництва  – 2001; кількість 

поверхів – 5; 

стіни – цегляні;  висота стель – 2,6 м. стан 

приміщень – задовільний. 

На даний час в наявності наступні будівлі 

(об’єкти незавершеного будівництва): 

Зведено фундамент, підвальне приміщення та 

перший поверх. 



Власник Варвинська районна рада 

Напрями використання: Добудова з подальшим використанням для 

житла. 

Умови придбання: Триває пошук інвесторів для завершення 

будівництва 

Вартість (балансова), тис. грн: 13622,0  тис. грн. 

Додаткова інформація: Об’єкт знаходиться в кварталі багатоповерхової 

забудови. До об’єкта підходять під’їзні дороги з 

твердим покриттям. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

208,0 км 

170,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» – 271 км 

до автомагістралі, км  До автодороги  Прилуки - Варва- Срібне-

Обухове (Т-25-30) – 1 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Прилуки» - 35,0 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 150,0 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) 

- 10 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від міської каналізаційної мережі - 10 м  

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Поряд із будівництвом проходить газопровід 

(низького) тиску – 15 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до електричної підстанції – 25 м  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Опалення автономне 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Варвинська районна рада 

Бакуменко Петро Іванович - 

голова районної ради 

(04654) 2-22-05, 

varvarrada@ukrl.net 

 

НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного 

будівництва:  магазин змішаної 

торгівлі 

Місце розташування:  вул. 

Шевченка, смт. Варва, Чернігівська 

обл., 17600 

Варіанти використання:  Для 

комерційної діяльності  

Ступінь будівельної готовності:  41,0 % 

Площа ділянки:  0,2 га 

Назва об’єкта незавершеного Магазин змішаної торгівлі 



будівництва 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Шевченка,  смт. Варва, Чернігівська обл., 

17600 

Загальна площа об’єкта, м
2
 Загальна площа 795,81 м

2, торгова площа 505,5 

м
2
. 

Розмір земельної ділянки, га 0,2  га   

Характеристика об’єкта (готовність 

%, кількість поверхів тощо) 

Ступінь будівельної готовності - 41 %; 

рік початку будівництва  – 2001; 

кількість поверхів – 1; стіни – цегляні;  

висота стель – 3,5 м, стан приміщень – 

задовільний. 

На даний час в наявності наступні будівлі 

(об’єкти незавершеного будівництва): 

Виконані всі будівельні роботи без 

оздоблювальних та санітарно-технічних робіт, 

дах з метало черепиці. 

Власник Гнідинцівський ГПЗ ПАТ «Укрнафта» 

Напрями використання: Добудова з подальшим використанням об’єкта 

для комерційної діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом зі 

збереженням основного профілю діяльності 

Вартість (балансова), тис. грн: 2523,0  тис. грн. 

Додаткова інформація: Знаходиться в житловій зоні. До об’єкта 

підходять під’їзні дороги з твердим покриттям. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

208 км 

170,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» – 271 км 

до автомагістралі, км  До автодороги  Прилуки - Варва- Срібне-

Обухове (Т-25-30) – 2 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Прилуки» - 35,0 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» –150 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) 

– 10 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від міської каналізаційної мережі - 8 м  

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Поряд із будівництвом проходить газопровід 

(низького) тиску – 5 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач – 4 м  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна котельня  

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Гнідинцівський ГПЗ ПАТ «Укрнафта» 

Дядик Микола Миколайович - 

Директор Гнідинцівського ГПЗ 

(04636) 2-22-01, 2-13-14 

ggpz@ggpz.ukrnafta.com 

 



ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 
 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Фізкультурно-

оздоровчий комплекс 
Місце розташування: вул. Вокзальна, 1В,  м. 

Городня, Чернігівська обл., 15100 

Варіанти  використання: Добудова  об'єкта  з 

подальшим використанням як готельного 

комплексу або для промислового виробництва.  

Ступінь будівельної готовності: 58,0 %  

Площа ділянки: 0,18 га 

 
Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт  незавершеного  будівництва  Фізкультурно- 

оздоровчого комплексу 

Місце розташування об’єкта: вул.  Вокзальна,  1В,  м.Городня,  Чернігівська  обл., 
15100 

Загальна площа об’єкта, м
2
 2389,0 м

2
, в тому числі підземної частини 1103,7 м

2
 

Площа ділянки, га 0,18 га 

Характеристика об’єкта 

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності - 58 %; Рік початку 

будівництва – 1993; Кількість поверхів – 3, Стіни – 

цегляні; 

Висота стель – 4 м. Стан приміщень – задовільний. 

На даний час в наявності наступні будівлі (об’єкти 

незавершеного будівництва): 

Основна будівля: 1070,3 м
2
 

Прибудова: 112,5 м
2
, Перехід 1: 52,0 м

2
 

Перехід 2: 50,5 м
2
, Підвал: 1103,7 м

2
 

Власник Городнянська міська рада 

Варіанти використання: Добудова даного об'єкта з подальшим 

використанням як готельного комплексу або для 

промислового виробництва 

Умови придбання: Викуп на аукціоні 

Вартість, тис. грн: Оцінка вартості буде проводитись на момент 

продажу 

Додаткова інформація: Будівля обладнана інженерними комунікаціями та 

спорудами. Знаходиться у відокремленій від 

житлових будинків зоні, поряд з будівлею 

проходить дорога міжнародного значення Р13. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 
 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

58 км 
213 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 35 
км 

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів – Городня – Сеньківка 
(P13) – 0,7 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Городня» - 1 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 215 км 

Інженерна інфраструктура  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF/page?text=%D1%E5%ED%FC%EA%B3%E2%EA%E0%2B%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%CA%E8%BF%E2%23w24
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF/page?text=%D1%E5%ED%FC%EA%B3%E2%EA%E0%2B%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%CA%E8%BF%E2%23w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF/page?text=%D1%E5%ED%FC%EA%B3%E2%EA%E0%2B%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%CA%E8%BF%E2%23w12


водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) 
- 
500 м каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від міської каналізаційної мережі – 500 м 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Поряд із будівництвом проходить газопровід 

середнього тиску – 500 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач 10 кВт – 500 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Городнянська міська рада  

Міський голова 

Богдан Андрій Іванович 

+38 (04645) 2-74-44 

gormr@cg.ukrtel.net 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: недобудоване 

приміщення школи с.Дібрівне Городнянського району 

Місце розташування: с. Дібрівне Городнянського 

району Чернігівська обл., 15163 

Варіанти використання: Добудова об'єкта з 

подальшим використанням як готельного комплексу 

або для промислового виробництва. 

Ступінь будівельної готовності: 46,0 % 

Площа ділянки: 0,08 га 
 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт незавершеного будівництва Загальноосвітній 

заклад с.Дібрівне 

Місце розташування об’єкта: вул. Маркова, 94, с. Дібрівне Городнянського 

району, Чернігівська обл., 15163 

Загальна площа об’єкта, м2
 3460,7 м2, в тому числі підземної частини - 153,2 м2

 

Площа ділянки, га 0,08 га 

Характеристика об’єкта 

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності – 46,0 %; 
Рік початку будівництва – 1993; 

Кількість поверхів – 2; Стіни – цегляні;  Висота 

приміщення – 7 м. Стан приміщень – добрий.  

На даний час в наявності наступні будівлі 

(об’єкти незавершеного будівництва): 

Приміщення школи складається з двох поверхів з 

вбудованим актовим залом та спортзалом:  

І поверх - 1344,0 м2, ІІ поверх - 1190,0 м2
 

Прибудова - 773,5 м2, підвальне приміщення -153,2 

м2
 

Власник Смичинська сільська рада 

Варіанти використання: Добудова даного об'єкту з подальшим 

використанням як готельного комплексу або об'єкту 

придорожнього сервісу 

mailto:gormr@cg.ukrtel.net


Умови придбання: Викуп на аукціоні 

Вартість, тис. грн: Оцінка вартості буде проводитись на момент 
продажу Додаткова інформація: Будівля обладнана інженерними комунікаціями та 

спорудами. Знаходиться у житловій зоні, поряд 

проходить траса міжнародного значення «Київ- 

Чернігів-Сеньківка». 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

39 км 
200,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 48 
км 

до автомагістралі, км До автодороги  КПП «Київ-Чернігів-Сеньківка» 
(Р13) – 0,05 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Городня» - 16 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 202 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) – 
50 м 
м каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску – 80 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач – 60 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

 

Смичинська сільська рада 
Голова Смичинської сільської ради  

Юрченко Олександр Петрович 

+38 (04645) 37349 

Городнянська райдержадміністрація 

вул. Леніна, 10 каб. 30, Чернігівська обл., 

м.Городня, 15100 
Тел. +38 (04645) 2-15-67 Факс +38 (04645) 2-15-32 

e-mail: gorda@cg.ukrtel.net www.goradm.cg.gov.ua 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт  незавершеного  будівництва:  недобудоване 

приміщення  сільського будинку культури 

Місце   розташування: вул.   Чернігівська,   с.Тупичів 

Городнянського р-ну, Чернігівська обл., 15150  

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Ступінь будівельної готовності: 31,0 % 

Площа ділянки: 5,5 га 

mailto:gorda@cg.ukrtel.net
http://www.goradm.cg.gov.ua/


 
Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт незавершеного будівництва сільського 

будинку культури 

Місце розташування об’єкта: с.Тупичів Городнянського р-ну, Чернігівська обл., 

15150 

Загальна площа об’єкта, м
2
 5000,0 м

2
 

Площа ділянки, га 0,55 га 

Характеристика об’єкта 

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності – 31; %; Рік початку 

будівництва – 1991; Кількість поверхів – 2;  

Стіни  цегляні; Висота стель – 4 м. Стан приміщень – 

задовільний. 

Власник Тупичівська сільська рада 

Варіанти використання: Добудова з подальшим використанням об’єкта 

промислового призначення /для комерційної або 

виробничої діяльності 

Умови придбання: Викуп на аукціоні 

Вартість, тис. грн: Оцінка вартості буде проводитись на момент 
продажу 

Додаткова інформація: Будівля обладнана інженерними комунікаціями та 

спорудами. Знаходиться у житловій зоні 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 
 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

72,0 км 
210,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 43 
км 

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів – Городня – Сеньківка (P13) 

- 24 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Городня» - 26 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 215 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) – 
70 м 
м каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Поряд із будівництвом проходить газопровід 

середнього тиску – 100 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач 10 кВт – 10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Тупичівська сільська рада Голова сільської ради 

Шовкова Лариса Миколаївна 

+38 (04645) 3-52-75 

Городнянська райдержадміністрація 

вул. Леніна, 10 каб. 30, Чернігівська обл., м. Городня, 
15100 

Тел. +38 (04645) 2-15-67 Факс +38 (04645) 2-15-32 

e-mail: gorda@cg.ukrtel.net www.goradm.cg.gov.ua 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF/page?text=%D1%E5%ED%FC%EA%B3%E2%EA%E0%2B%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%CA%E8%BF%E2%23w24
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF/page?text=%D1%E5%ED%FC%EA%B3%E2%EA%E0%2B%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%CA%E8%BF%E2%23w12
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ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного 

будівництва: Цех з 

виробництва хлібобулочних 

виробів 

Місце розташування: вул. 

Вокзальна, 26-А,  м. 

Корюківка, Чернігівська обл., 

15300  

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Ступінь будівельної готовності: 40,0 %  

Площа ділянки: 1,1024 га 
 

 
Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт незавершеного будівництва 
«Цех з виробництва хлібобулочних виробів» 

Місце розташування об’єкта: вул. Вокзальна, 26-А,  м. Корюківка, Чернігівська обл., 
15300 

Загальна площа об’єкта, м2
 4772,5 м2

 

Площа ділянки, га 1,1024 га 

Характеристика об’єкта 

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Ступінь будівельної готовності - 40 %; 
Рік початку будівництва – 1992; 

Кількість поверхів – 1-2; Стіни – цегляні;  

Висота стель – 4 м. Стан приміщень – задовільний.  

На даний час в наявності наступні будівлі (об’єкти 

незавершеного будівництва): 

Виробничий корпус - 3637 м2, адміністративно- 

побутовий корпус - 860 м2, склад солі - 183 м2, 

господарський склад - 158м2, 

перехід між трансформаторна підстанція. 

Власник Фонд державного майна у Чернігівській області, 

балансоутримувач - Корюківська Райспоживспілка 

Варіанти використання: Добудова з подальшим використанням об’єкта 

промислового призначення / для комерційної або 

виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом без або зі 

збереженням основного профілю діяльності 

Вартість, тис. грн: 965,1 тис. грн 

Додаткова інформація: Будівлі знаходяться у відокремленій від житлових 

будинків зоні, територія не огороджена 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

100 км 
250,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 73 км 



до автомагістралі, км До автодороги Ріпки-Городня-Щорс-Корюківка- 

Семенівка (Т-25-12) – 0,5 км, Корюківка-Синявка-

Блистова-Мена (Т-25-34) – 1,0 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Корюківка» - 0,5 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 245 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного водопроводу - 300 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань  від  міської  каналізаційної  мережі  -  500м. 

Проектом передбачались локальні очисні споруди. 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу середнього тиску – 
300 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Трансформаторна підстанція діючого хлібозаводу 

потужністю 250 кВт - 10 м, проектувалась 

трансформаторна підстанція на ділянці (в наявності 

корпус) з підведенням лінії електропередач 10 Квт – 

500 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Проектувалась власна газова котельня 

Контактна особа: 
 

 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області, відділ приватизації та 

корпоративного  управління 

Заступник начальника відділу 

Коваль Наталія Олександрівна 

+38 (0462) 676-302 

e-mail: аdmin_74@spfu.gov.ua 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Об’єкт незавершеного 

будівництва: 
Недобудований житловий 

будинок 

Місце розташування:  вул. 

Бульварна,   43  м. 

Корюківка, Чернігівська 

обл., 15300 

Варіанти 

використання:  Для  

добудови 

Ступінь будівельної готовності:  30 % 

Площа ділянки:  0,2442   га 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт незавершеного будівництва  

«Недобудований житловий будинок» 

Місце розташування об’єкта: вул. Бульварна,43,  м. Корюківка, Чернігівська обл., 

15300 

Загальна площа об’єкта, м
2
 874,5 м

2
 

Площа ділянки, га 02442  га   

mailto:%D0%B0dmin_74@spfu.gov.ua


Характеристика об’єкта  

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності -  30  %; 

рік початку будівництва  –   1990; 

кількість поверхів –  2; стіни – цегляні; висота стель 

– 2,60 м. стан приміщень – незадовільний. 

На даний час стан будівлі – несучі стіни та 

перекриття підвалу. Кількість квартир - 15 

Власник Корюківська центральна районна лікарня 

Варіанти використання: Добудова з подальшим використанням  

Умови придбання: Продаж, або інше 

Вартість, тис. грн: За домовленістю 

Додаткова інформація: Будівля знаходяться у зоні житлових будинків, 

територія не огороджена 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

100 км 

250,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 73 

км 

до автомагістралі, км  До автодороги Ріпки-Городня-Щорс-Корюківка-

Семенівка (Т-25-12) – 0,5 км, Корюківка-Синявка-

Блистова-Мена (Т-25-34) – 1,0 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Корюківка» - 0,5 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 245 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до вуличного водопроводу  -  100 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від міської каналізаційної мережі - 300 м. 

Проектом передбачались очисні споруди. 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу середнього 

тиску – 80 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до трансформатора - 50 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Проектувалось індивідуальне газове опалення 

Контактна особа: 
Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Корюківська центральна районна лікарня 

Пивовар Сергій Григорович 

Головний лікар Корюківської центральної районної 

лікарні 

+38 (04657) 2-14-83 

 

 ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА  

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Об’єкт незавершеного будівництва: фізкультурно-

оздоровчий комплекс 

Місце розташування: вул. Артамонова,1, смт 

Куликівка, Куликівський р-н, Чернігівська обл., 16300 

Варіанти використання: як фізкультурно-оздоровчий 

комплекс 



Ступінь будівельної готовності: 40% 

Площа ділянки: 2,55 га 

 
Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Фізкультурно-оздоровчий комплекс 

Місце розташування об’єкта: вул. Артамонова,1, смт Куликівка, Куликівський р-

н, Чернігівська обл., 16300 

Загальна площа об’єкта, м
2
 377,2 м

2
 

Площа ділянки, га  2,55 га 

Характеристика об’єкта  

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд):  

Ступінь будівельної готовності 40%. 

Власник Фізкультурно-спортивне товариство «Колос» 

Варіанти використання: За цільовим призначенням  

Умови придбання: Оренда 

Вартість, тис. грн 2,1 млн грн 

Додаткова інформація: - 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

40,0 км 

164,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 

115 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Чернігів-Прилуки-Пирятин (Т-25-01) 

– 0,5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «ім. Бориса Олійника» - 1,5 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 167 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

До селищного водогону –  100 м  

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

До каналізаційної мережі – 500 м, або будівництво 

КНС  

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

До газопроводу – 150 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач - 50 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Необхідне встановлення автономної котельні 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

ФСТ «Колос» 

Голова ФСТ «Колос» 

Шемендюк Сергій Іванович 

+380633899340 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Недобудована будівля 

магазину 



Місце розташування: с. Кукшин,  Ніжинський р-н Чернігівська обл., 16631 

Варіанти використання: Для торгівлі, побутове обслуговування, інша комерційна 

діяльність 

Ступінь будівельної готовності: 65,0 % 

Площа ділянки: 0,18 га 
 
 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт незавершеного будівництва - магазин 

Місце розташування об’єкта: с.  Кукшин,  Ніжинський  р-н,  Чернігівська  обл., 
16631 

Загальна площа об’єкта, м2
 Торгівельна площадка 547 м2

 

Площа ділянки, га 0,18 га 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість поверхів, 

тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності - 65 %; 
Рік початку будівництва – 1991; 

Кількість поверхів – 2; Стіни – цегляні;  

Висота стель – 3,3 м. 

Власник СТОВ «Дружба народів – К» 

Варіанти використання: Добудова з подальшим використанням за цільовим 

призначенням або розміщення підприємства 

побутового обслуговування, швейна фабрика або 

інша комерційна діяльність 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом зі 

збереженням основного призначення або без такого 

Вартість, тис. грн: 3 049,3  тис. грн 

Додаткова інформація: Будівля знаходиться в центральній частині с. 

Кукшин 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Ніжин, км 
до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

30 км 
85 км 

120 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 
210 км 

до автомагістралі, км До автодороги Кіпті  -  Глухів  -  Бачівськ  (на 

Брянськ) М-02 (Київ-Москва) – 3 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Ніжин» – 32 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 210 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) - 
300 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Необхідне будівництво місцевої системи 

каналізації 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до трансформаторної підстанції  – 80 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Необхідне будівництво котельні 



Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Кукшинська сільська рада  

голова сільської ради  

Пивовар Олександр Іванович 

+38 (04631) 6-72-95 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт   незавершеного   будівництва: Недобудована будівля спортивного комплексу 

Місце  розташування: с.  Талалаївка,  Ніжинський  р-н Чернігівська обл., 16651 

Варіанти використання: Фізкультурно-оздоровчий комплекс 

Ступінь будівельної готовності: 40,0 % 

Площа ділянки: 1,2 га 
 

 

 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт незавершеного будівництва - спортивний 

комплекс 

Місце розташування об’єкта: с.  Талалаївка,  Ніжинський  р-н  Чернігівська  обл., 
16651 

Загальна площа об’єкта, м2
 600 м2

 

Площа ділянки, га 1,2 га 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість поверхів, 

тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності - 40 %; 
Рік початку будівництва  – 1993; Кількість поверхів 

– 1; Стіни – цегляні;   Висота стель – 6 м. Зведені 

стіни і дах. 

Власник Талалаївська сільська рада 

Варіанти використання: Добудова з подальшим використанням за цільовим 

призначенням 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом зі 

збереженням основного призначення 

Вартість, тис. грн: 770  тис. грн 

Додаткова інформація: Будівля знаходиться в центральній частині с. 

Талалаївка на автодорозі Чернігів - Ніжин - 

Прилуки - Пирятин (Р-67) 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Ніжин, км 
до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

15 км 
95 км 

180 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 
220 км 

до автомагістралі, км До  автодороги Чернігів  -  Ніжин  -  Прилуки  - 
Пирятин (Р-67) – 0 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Ніжин» - 15 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) - 
50 м 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%96%2B%CF%E8%F0%FF%F2%E8%ED%2B&amp;x=2&amp;y=11%23w16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%96%2B%CF%E8%F0%FF%F2%E8%ED%2B&amp;x=2&amp;y=11%23w23
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%96%2B%CF%E8%F0%FF%F2%E8%ED%2B&amp;x=2&amp;y=11%23w16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%96%2B%CF%E8%F0%FF%F2%E8%ED%2B&amp;x=2&amp;y=11%23w23


каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу – 50 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до трансформаторної підстанції  – 200 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Необхідне влаштування автономного опалення 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Талалаївська сільська рада  

Голова сільської ради 

Хоменко Володимир Михайлович 

+38 (04631) 6-53-40 

 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
Об’єкт   незавершеного   будівництва: 
Недобудований 16-ти квартирний житловий будинок 
Місце розташування: вул. Пузіна, смт. Лосинівка, 

Ніжинський р-н Чернігівська обл., 16663 

Варіанти  використання: Добудова  з  подальшим 

використанням за призначенням 

Ступінь будівельної готовності: 30,0 % 

Площа ділянки: 0,40 га 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт незавершеного будівництва 16-ти 

квартирний житловий будинок 

Місце розташування об’єкта: вул. Пузіна, смт. Лосинівка, Ніжинський р-н 

Чернігівська обл., 16663 

Загальна площа об’єкта, м2
 1260 м2 

Площа ділянки, га 0,40 га 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість поверхів, 

тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності - 30 %; 
Рік початку будівництва – 1993; 

Кількість поверхів – 2; Стіни – цегляні;  Висота 

стель – 2,5 м. На даний час зведені стіни та дах. 

Власник ДП ДГ агрофірма «Лосинівка» 

Варіанти використання: Добудова з подальшим використанням за 

призначенням 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом зі 

збереженням призначення будинку 

Вартість, тис. грн: 3 923  тис. грн 

Додаткова інформація: До об’єкту збудовано під’їзд з твердим покриттям. 

Зовнішні інженерні мережі не збудовані 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Ніжин, км 
до м. Чернігова, км до м. Києва, км 

30 км 
110 км 

160 км 



до кордону (найближчий пункт До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 

перетину), км 240 км 

до автомагістралі, км До  автодороги Чернігів  -  Ніжин  -  Прилуки  - 
Пирятин (Р-67) – 5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Лосинівка» - 3 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 150 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) - 
40 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від міської каналізаційної мережі - 50 м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу – 70 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до найближчої ТП – 120 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

По проекту по квартирне опалення 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Лосинівська селищна рада 

Голова селищної ради 

Стрілець Анатолій Олексійович 

+38 (04631) 6-12-37 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Газопровідні мережі с. Блистова Новгород-Сіверський 

район 

Місце розташування: с. Блистова, Новгород-Сіверський район, Чернігівська обл. 

Варіанти використання: Для забезпечення населення природним газом 

Ступінь будівельної готовності: 14 % 

 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Газопровідні  мережі  Новгород-Сіверський  район,  с. 

Блистова 

Місце розташування об’єкта: Блистівська  сільська  рада, с.  Блистова,  Новгород- 

Сіверський район, Чернігівська обл. 

Загальна площа об’єкта, м
2
 11,3 км (ІІ черга) 

Площа ділянки, га 11,3 км (ІІ черга) 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 
будівельної готовності, кількість поверхів, 

тип та стан будівель і споруд): 

Використання природного газу для господарських 
потреб населення та промисловості 

Власник Блистівська сільська рада 

Варіанти використання: Добудова з подальшим використанням об’єкта для 

потреб населення 

Умови придбання: Спільна діяльність 

Вартість, тис. грн: 9120,0 тис.грн 

Додаткова інформація: - 

Транспортно-логістична інфраструктура  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%96%2B%CF%E8%F0%FF%F2%E8%ED%2B&amp;x=2&amp;y=11%23w16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%D7%E5%F0%ED%B3%E3%B3%E2%2B%96%2B%CF%E8%F0%FF%F2%E8%ED%2B&amp;x=2&amp;y=11%23w23


до м. Новгород-Сіверський  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

35 км 

142 км 

300 км 

до кордону (найближчий пункт 
перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Грем’яч» – 90 км 

до автомагістралі, км Проходить автодорога Чернігів-Мена-Сосниця- 
Грем’яч (Р 12) 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Новгород-Сіверський» - 35 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 310 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерел підключення газопроводу 

середнього тиску -  15 км 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач 0,4 кВт - 100 м 

теплопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 
Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Блистівська сільська рада 

Голова 

Довбня Віталій Олексійович - 
+38 (04658) 3-65-25 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: лікарня 

Місце розташування: вул. Малінко, 15, с.Мрин, Носівський р-н, Чернігівська обл., 

17113 Варіанти використання: добудова з подальшим використанням за цільовим 

призначенням як  лікувальний заклад 
Ступінь будівельної готовності: 45% 

Площа ділянки: 0,8 га 

Назва об’єкта незавершеного 
будівництва 

Об`єкт незавершеного будівництва – лікарня 

Місце розташування об’єкта: вул. Малінко, 15, с.Мрин, Носівський р-н, 

Чернігівська обл., 17113 

Загальна площа об’єкта, м
2
 600 м

2
 

Площа ділянки, га 0,8 га 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності,  кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності – 45%; Рік початку 

будівництва – 1982; Двоповерхова будівля; лікарня 

планувалася на 50 ліжко-місць. 

Власник ДК «Київтрансгаз» 

Варіанти використання: Добудова  з  подальшим  використанням  за  

цільовим призначенням як лікувальний заклад 
Умови придбання: Продаж 

Вартість (балансова), тис. грн: 325 тис.грн 

Додаткова інформація: - 



Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

95 км 
120 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 170 
км 

до автомагістралі, км До  автодороги Київ –  Чернігів –  Нові  Яриловичі  

(на Гомель) М-01 – 25 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» – 21 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 125 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водопроводу (джерела підключення) – 50 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до місцевих очисних споруд – 50 м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Поряд із будівництвом проходить газопровід 

низького тиску – 50 м 
електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електрична підстанція потужністю 250 кВА на 
ділянці 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна газова автономна котельня 

Контактна особа: 
Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 
e-mail 

Мринська сільська рада  

Сільський голова 
Маленко Анатолій Володимирович 
+38 (04642) 2-92-42 

 

ОБ`ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Приміщення  дитячого садка в селі Богданівка 

Місце розташування: вул. Широка, 30,  с. Богданівка, Прилуцький район, Чернігівська 

обл. 

Варіанти використання: Добудова із збереженням профілю 

Ступінь будівельної готовності: 65% 

Площа ділянки: 0,3825 га 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Приміщення дитячого садка в селі Богданівка 

Місце розташування об’єкта: вул. Широка, 30, с. Богданівка, Прилуцький 

район, Чернігівська обл. 
Загальна площа об’єкта, м

2
 878,54 м

2
 

Площа ділянки, га 0,3825 га 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 
будівельної готовності, кількість 
поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності - 65 %;  

Рік початку будівництва  – 2012; Кількість 

поверхів – 2 (побудовано 2); Стіни – цегляні; 

Висота стель – 3 м. 
Стан приміщень – добрий. 
На  даний  час  в  наявності  наступні  будівлі  

(об’єкти незавершеного будівництва): 
Головний корпус – 878,54 м

2
, котельня – 20 м

2
 

Власник Спільна власність територіальних громад сіл, 
селищ 

 Прилуцького району 
 
 
 
 Пр Прилуцького району 



Варіанти використання: Добудова із збереженням профілю 

Умови придбання: Оренда, спільна діяльність 

Вартість, тис. грн: 5076,703 тис. грн. 

Додаткова інформація: Будівля обладнана інженерними комунікаціями та 

спорудами. Знаходиться у відокремленій від 

житлових будинків  зоні.  З  двох  сторін  до  

об’єкта  підходять під’їзні дороги з твердим 

покриттям. 

Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 
до м. Чернігова, 

км до м. Києва, 

км 

180,0 км 
165,0 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 
290 
км до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Ніжин – Прилуки – 

Пирятин (Р-67) – 2 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Прилуки» - 10 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 165 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Необхідне будівництво власної свердловини 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Поряд із будівництвом проходить газопровід 
(низького) тиску – 50 м 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач – 50 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна котельня потребує обладнання 

Контактна особа: 
Посада  
Прізвище, ім’я, по батькові 
Телефон, факс,  
e-mail 

Прилуцька  райдержадміністрація 

Начальник відділу освіти Прилуцької 

райдержадміністрації  
Бобренко Микола Миколайович 

+38 (04637) 5-05-68 

 

 

ОБЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 
 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Недобудований 

житловий будинок 
Місце розташування: вул. Кірова, 101, с.Голубичі, 

Ріпкинського р-ну, Чернігівська обл., 15072 

Варіанти використання: Для проживання або 

комерційної, виробничої діяльності 

Ступінь будівельної готовності: 70,0 % 

Площа ділянки: 0,25 га 

 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Недобудований житловий будинок 

Місце розташування об’єкта: вул. Кірова, 101,   с. Голубичі, Ріпкинського р-ну, 

Чернігівська обл., 15072 



Загальна площа об’єкта, м2
 150 м2, в тому числі підземної частини 50 м2

 

Характеристика об’єкта Ступінь будівельної готовності - 70 %; 
Рік початку будівництва – 1990; Кількість поверхів 

– 2; Стіни – монолітні з керамзитобетону; Висота 

стелі – 3 м. Стан приміщень – добрий; 

Гараж, складське приміщення в підвальному 

приміщенні 
Власник Об’єкт будувався сільськогосподарським 

товариством, яке на даний час ліквідоване. 

 Потребує оформлення Голубицькою сільською 

радою. 

Варіанти використання: Добудова з подальшим використанням об’єкта як 

житло або для комерційної, виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість (балансова), тис. грн: Згідно експертної оцінки 

Розмір земельної ділянки, га 0,25 га 

Додаткова інформація: Будівля не обладнана інженерними комунікаціями 

та спорудами. Знаходиться у відокремленій від 

житлових будинків зоні. До об’єкта підходить 

під’їзна дорога з твердим покриттям. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, 

км до м. Києва, 

км 

35 км 
180 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Н.Яриловичі» 
– 40  км 

до автомагістралі, км До автодороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі 

(на Гомель)  М-01 – 2,5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Голубичі» – 11 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 218 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до центрального водопроводу в с. 

Голубичі – 300 м 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

До газопроводу середнього  тиску – 40 м 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Електрична підстанція потужністю 100 кВт на 

відстані – 60 м. Відстань до лінії електропередач 10 

кВт – 10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по 

батькові Телефон, факс 

e-mail 

Голубицька сільська рада  

Сільський голова 

Красножон Микола Павлович 

+38 (04641) 4-63-72 

golybuchu@meta.ua 

 

 

 

mailto:golybuchu@meta.ua


ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт       незавершеного       будівництва: 

Семенівська районна санепідемстанція 
Місце розташування: вул. Лікарняний хуторок, 2, м. 

Семенівка, Чернігівської обл., 15400 

Варіанти використання: Добудова приміщення з 

перепрофілюванням під житловий будинок 

Ступінь будівельної готовності: 70% 

Площа ділянки: 0,23 га 

 
 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Семенівська районна санепідемстанція 

Місце розташування об’єкта: вул. Лікарняний хуторок, 2, м. Семенівка, 

Чернігівської обл., 15400 

Загальна площа об’єкта, м
2
 1200 м

2
 

Площа ділянки, га 0,23 га 

Характеристика об’єкта (функціональне 

призначення, ступінь будівельної 

готовності, кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності – 70% 
Рік початку будівництва – 1994. Кількість поверхів 

– 3 

Стіни – цегляні. Висота стель – 3 м. 

Стан приміщень - задовільний 

Власник: Семенівська районна рада 

Варіанти використання: Добудова  приміщення  з  перепрофілюванням  під 

житловий будинок 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження основного профілю діяльності 

Вартість (балансова), тис. грн: Балансова вартість – 814,5 тис грн. 

Додаткова інформація: Знаходиться поряд з житловими будинками. 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Ніжина 
до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

189 км 
170 км 

315 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міждержавного пункту пропуску «Миколаївка» 
- 15 км 

до автомагістралі, км До  автодороги  Контрольно  –  пропускний  пункт 
«Миколаївка» – Семенівка – Новгород-Сіверський - 

Глухів – контрольно – пропускний пункт 

«Катеринівка» (Р - 65) - 100 м 

До  автодороги  Чернігів  –  Мена  –  Сосниця  – 

Грем’яч (Р - 12) – 58 км 

до залізничної станції, км До залізничної станції «Семенівка» - 5 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 315 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від центрального водопроводу – 100 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до міської каналізаційної мережі – 100 м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від газопроводу середнього тиску – 100 м 

електропостачання:  відстань до Відстань до лінії електропередач 6 кВт – 30 м 



джерела підключення, м 

теплопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до теплових мереж – 100 м 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

 

e-mail 

Семенівська районна рада 

Голова районної ради 

Малкович Василь Васильович 

+38 (04659) 2-13-30, 2-14-33 

+38 (04659) 2-11-54 

semadm_post@cg.gov.ua 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Недобудоване приміщення дитячого садка 

Місце розташування: вул. К.Маркса, 30, с. Горобіївка, Срібнянський район, 

Чернігівська обл., 17361 

Варіанти використання: Для комерційної діяльності (база відпочинку готельного типу) 

Ступінь будівельної готовності: 90,0% 

Площа ділянки: 0,5 га 

 

Назва об’єкта незавершеного 
будівництва 

Недобудоване приміщення дитячого садка 

Місце розташування об’єкта: вул. К. Маркса, 30, с. Горобіївка, Срібнянський 

район, Чернігівська обл., 17361 
Загальна площа об’єкта, м

2
 4000 м

2
 

Площа ділянки, га 0,5 га 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 
будівельної готовності,  кількість 
поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності 90 %.  

Рік початку будівництва – 1994. 
Кількість поверхів – 2. Стіни – цегляні.  
Висота стель – 3,5 м. Стан приміщень - добрий. 

Власник: Горобіївська сільська рада 

Варіанти використання: База відпочинку готельного типу 

Умови придбання: Аукціон 

Вартість, тис. грн: 64069 грн 

Додаткова інформація: Будівля обладнана інженерними комунікаціями та 

спорудами. Знаходиться у відокремленій від 

житлових будинків зоні, територія огороджена, в 

наявності під'їзна дорога з твердим покриттям 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до смт Срібне, км  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

18 км 
220 км 
210 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 
255 
км до автомагістралі, км До автодороги  Київ – Суми – Юнаківка (на Курськ) 

Н-07 – 28 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Болотниця» – 45 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 200 км 

Інженерна інфраструктура  



водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (водогін) –30 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Вигрібні ями 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

середнього тиску) – 5 м 
електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

підключення, м 

Відстань до лінії електропередач 0,4 кВт – 10 м 

теплопостачання: відстань до джерела 

підключення, м підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 
Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 
e-mail 

Горобіївська сільська рада  

Сільський голова 

Матійко Олександр Васильович 
+38 (04639) 2-73-42 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного 

будівництва: Талалаївський 

стадіон 

Місце розташування:  вул. Леніна, 

39, смт.Талалаївка, Чернігівська 

обл., 17200 

Варіанти використання:  Для 

спортивно-оздоровчих заходів 

Ступінь будівельної готовності: 5%  

Площа ділянки: 2,3 га 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт незавершеного будівництва Талалаївський 
стадіон 

Місце розташування об’єкта: вул.  Леніна,  39  смт.Талалаївка, Чернігівська  обл., 
17200 

Загальна площа об’єкта, м2
 160 м2

 

Площа ділянки, га 2,3 га 

Характеристика об’єкта 

(функціональне призначенн  я, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності - 5 %; 
Рік початку будівництва – 2011; 

Розпочато  будівництво  2-х  поверхової  

адмінбудівлі. Зведено фундамент. 

Власник: Талалаївська селищна рада 

Варіанти використання: Для спортивно-оздоровчих заходів 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом 

Вартість, тис. грн: 115,8 тис. грн 

Додаткова інформація: На території знаходяться: футбольне поле, бігові 

доріжки з асфальтобетону, трибуни із збірних 

залізобетонних конструкцій, під`їздна 

асфальтобетонна доріжка, паркан з металевих 

конструкцій, недобудована адмінбудівля. 



Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

220 км 
215 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 
265 
км до автомагістралі, км До автодороги Київ-Суми-Юнаківка (на Курськ) Н-
07 - 15 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Талалаївка» - 1 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 200 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до централізованої мережі водопостачання 
- 
15 м каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до централізованої каналізаційної мережі 
- 
15 м газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску - 10 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання  підведено.  Лінія  

електропередач 380 В, підстанція – 160 кВА. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Талалаївська селищна рада  

Величко Юрій Євгенович  

Голова селищної ради 

+38 (04634) 2-15-45 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Автоматична 

телефонна станція 

Місце розташування: вул. Нова, 2, с. Піски, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15533  

Варіанти використання: для комерційної або 

виробничої діяльності 

Ступінь будівельної готовності: 30,0 % 

Площа ділянки:  0,007 га 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Автоматична телефонна станція 

Місце розташування об’єкта: 
вул. Нова, 2, с. Піски, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15533 

Загальна площа об’єкта, м2 40,0 м2 

Площа ділянки, га 0,007 га 

Характеристика об’єкта 

(функціональне  призначення,  ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності – 30,0 %; 
Рік початку будівництва – 1993; 

Може обслуговувати 30 тисяч номерів; 

Стіни – селікатна цегла; Одноповерхова будівля 

Шатровий дах з шиферним покриттям. 

Власник ТОВ «Новий шлях» 



Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: За домовленістю із власником 

Вартість, тис. грн: 668,0  тис.грн. 

Додаткова інформація: Знаходиться в задовільному стані 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 
 

до м. Чернігова, км 

до м. Київ 

26 км 
150 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Славутич» - 
80 км 

до автомагістралі, км до а/д Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин (Р67) - 4 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бакланово» - 5 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 200 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відсутнє (можливість влаштування свердловини) 

каналізація:  відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску)  - 50 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

ТОВ «Новий Шлях»  

В.о. директора  

Лисенко Ольга Омелянівна 

+38 (0462) 687-443, 687-440 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Гараж для 

легкових автомашин 

Місце розташування: вул. Радянська, 131, с. 

Андріївка, Чернігівський район, Чернігівська обл., 

15554 

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 
Ступінь будівельної готовності: 80,0 % 
Площа ділянки: 0,025 га 
 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Гараж для легкових автомашин 

Місце розташування об’єкта: вул.  Радянська, 131,  с.  Андріївка,  Чернігівський  

район, Чернігівська область, 15554 
Загальна площа об’єкта, м2 224,0 м2 
Площа ділянки, га 0,025 га 



Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Cтупінь будівельної готовності – 80,0 %; 
Рік початку будівництва  – 1995; Гараж зблокований 

на 5 автомашин; Стіни – газоблоки; 
Покрівля односкатна з шиферним покриттям 

Власник СТОВ «Андріївське» 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 
Умови придбання: За домовленістю із власником 

Вартість, тис. грн: 343,0  тис. грн 

Додаткова інформація: Знаходиться в незадовільному стані 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 
до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

27 км 
177 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Славутич» - 45 
км 

до автомагістралі, км Дотавтодороги Чернігів-Пакуль-КПП «Славутич»- 

Чорнобиль (з під’їздом до м.Славутича) – (Р56) - 5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 30 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 227 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє (можливість влаштування свердловини) 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань  до  джерела  підключення  (газопровід  

низького тиску)  - 500 м 
електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань  до  джерела  підключення  (лінія  

електропередач 0,4 кВт) - 150 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 
Посада 
Прізвище, ім’я, по 

батькові Телефон, факс 

e-mail 

СТОВ «Андріївське» 
Директор СТОВ «Андріївське»  

Сидоренко Андрій Михайлович 
+38 (0462) 686-146, 686-115 
- 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Будинок 

культури 

Місце розташування: вул. Чернігівська, буд. 57, с. 

Петрушин, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15521 

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Ступінь будівельної готовності: 55,0 % 

Площа ділянки:  0,70 га 

 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

 Будинок культури 



Місце розташування об’єкта:  вул. Чернігівська, с. Петрушин, буд. 57, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15521 

Загальна площа об’єкта, м2
  400,0 м2 

Площа ділянки, га  0,70 га 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

 Ступінь будівельної готовності – 55,0 %; Рік початку 

будівництва – 1995; Потужність об’єкта - 306 місць; 

Стіни – цегляні; Два поверхи 

Власник  Петрушинська сільська рада 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання:  За домовленістю із власником 

Вартість, тис. грн:  1715,0  тис. грн 

Додаткова інформація:   

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

  

до м. Чернігова, км  

до м. Київ 

 24 км 
130 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

 До міжнародного пункту пропуску 
«Славутич» - 90 км 

до автомагістралі, км 
 До а/д Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель) 

(М01) - 15 км 

до залізничної станції, км  Залізнична станція «Чернігів» - 50 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 250 км 

Інженерна інфраструктура    

водопостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

 Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 70 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

 Відсутня 

газопостачання: відстань до  

джерела підключення, м 

 Відстань до джерела підключення 

(газопровід низького тиску)  - 70 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

 Відстань  до  джерела  підключення  (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 20 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

 Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по 

батькові Телефон, 

факс 

e-mail 

 Петрушинська сільська рада 
Голова Петрушинської сільської ради  

Питинський Євген Миколайович 

+38 (0462) 68-65-31 

 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Будинок ветеранів  

Місце  розташування: вул.  Перемоги,  26,  с.  Смолин, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15557  

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Ступінь будівельної готовності: 82,0 % 



Площа ділянки: - 

 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Будинок ветеранів 

Місце розташування об’єкта: 
вул.  Перемоги,  26,  с.  Смолин,  Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15557 

Загальна площа об’єкта, м2
 1330 м2

 

Площа ділянки, га - 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності – 82,0 %; 
Рік початку будівництва – 1991; 

Площа об’єкту – 1330 м2 Стіни – цегляні;  

Два поверхи 

Власник Смолинська сільська рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: За домовленістю із власником 

Вартість, тис. грн: 1173,0  тис. грн 

Додаткова інформація: - 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Київ, км 

34 км 
150 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Славутич» 
- 50 км 

до автомагістралі, км 
До автодороги Київ-Вишгород-Десна-Чернігів 

(Р69) - 3 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 25 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 140 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань  до  джерела  підключення  (система 

водопостачання водонапірної вежі) - 50 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутня 

газопостачання: відстань до  джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску)  - 50 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 150 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по 

батькові Телефон, 

факс 

e-mail 

Смолинська сільська рада 
Голова Смолинської сільської ради 

Смирнов Іван Михайлович 

+38 (0462) 68-64-42 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: недобудоване 

приміщення  м’ясокомбінату 

Місце розташування: вул. Володарського, 101,  

м.Сновськ, Чернігівська обл., 15200 

Варіанти використання:  Для комерційної або 

виробничої діяльності  

Ступінь будівельної готовності:  80,0 % 

Площа ділянки:  15,6 га 

 
Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Об’єкт незавершеного будівництва Комунальне 

підприємство «Будівництво м’ясокомбінату» 

Місце розташування об’єкта: вул. Володарського, 101,  м. Сновськ, Чернігівська 

обл., 15200 

Загальна площа об’єкта, м
2
 901,5 м

2
, в тому числі підземної частини 527,6 м

2
. 

Площа ділянки, га 15,6  га   

Характеристика об’єкта  

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності - 80 %; 

рік початку будівництва  – 1990; 

кількість поверхів – 2; стіни – цегляні;  

висота стель – 4 м;. стан приміщень – добрий. 

На даний час в наявності наступні будівлі (об’єкти 

незавершеного будівництва): 

Санітарна бійня - 727 м
2
. Дезінфектор  - 72 м

2
 

Розподільчий пункт з трансформаторною 

підстанцією – 102,5 м
2 

2 підземні резервуари, ємністю 1 тис. м
3
 

2 залізобетонні резервуари ємністю 250 м
3
 

Власник Щорська районна рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: продаж пооб’єктно на аукціоні 

Вартість, тис. грн: За результатами незалежної оцінки 

Додаткова інформація: Будівля обладнана інженерними комунікаціями та 

спорудами. Знаходиться у відокремленій від 

житлових будинків зоні. З двох сторін до об’єкта 

підходять під’їзні дороги з твердим покриттям. 

Відстань до найближчої колії – 800 м. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

72 км 

210,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 43 

км 

до автомагістралі, км  До автодороги  КПП «Хрінівка» - Щорс - Березна  

(Т-25-18) – 0,7 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція Сновськ - 1 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 215 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела Відстань до водопроводу (джерела підключення) - 2 



підключення, м м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань від міської каналізаційної мережі - 2 м  

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Поряд із будівництвом проходить газопровід 

(низького) тиску – 250 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електрична підстанція потужністю 250 кВт на 

ділянці, відстань до лінії електропередач 10 кВт - 

500 м  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

автономне опалення 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Щорська районна рада 

голова районної ради 

ОРДА Іван Григорович  

 (04654) 2-10-89, 2-29-40 

rada15200@cq.ukrtel. net 

 
 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Прибудова спортивного залу до ЗОШ №6  

Місце розташування: вул. Куйбишева, 15, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600  

Варіанти використання:  Для спільного використання із збереженням профілю  

Ступінь будівельної готовності: 6 % 

Площа ділянки: 0,645 га 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Прибудова спортивного залу до ЗОШ №6 

Місце розташування об’єкта: вул. Куйбишева, 15, м. Ніжин, Чернігівська обл., 
16600 

Загальна площа об’єкта, м
2
 360 м

2
 

Площа ділянки, га 0,645 га 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Ступінь будівельної готовності - 6 %; 
Рік початку будівництва – 2008. 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Для   спільного   використання   із   збереженням 

профілю 

Умови придбання: 3093 тис. грн 

Вартість, тис. грн: 0,645 га 

Додаткова інформація: - 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 
 

до м.Чернігова, км  

до м. Києва, км 

90 км 
153 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 
175 км 

до автомагістралі, км До  автодороги  Кіпті  -  Глухів  -  Бачівськ  (на 

Брянськ) М-02 (Київ-Москва) – 18 км 



до залізничної станції, км До залізничної станції Ніжин – 4 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 155 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до водогону - 25 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до локальних очисних споруд (септика) 
- 12 м 

газопостачання: відстань до джерела 
підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску - 80 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до мережі електропостачання, 

трансформатор ЗТП-35 потужністю 10 кВт - 200 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна котельня 

Контактна особа: 
Посада  

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

Відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

(04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Об’єкт незавершеного будівництва: 
недобудована будівля магазину непродовольчих 

товарів  

Місце розташування: на розі вулиць П’ятницької - 

Київської, м. Чернігів Чернігівської області 

Варіанти використання: для комерційної 

діяльності (спеціалізований або універсальний 

магазин) 

Ступінь будівельної готовності: 30%  

Площа ділянки: 0,1506 га  

 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Недобудована будівля магазину непродовольчих 

товарів  

Місце розташування об’єкта (поштова 

адреса): 

на розі вулиць П’ятницької - Київської, м. Чернігів 

Загальна площа об’єкта, м2 1588,8 м2 

Площа ділянки, га 0,1506 га  

Характеристика об’єкта 

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

Функціональне призначення – громадське, ступінь 

будівельної готовності - 30%;  

рік початку будівництва - 2009;  

кількість поверхів - 2;   

Власник: Корпорація «Проун»  

Варіанти використання: для комерційної діяльності (спеціалізований або 

універсальний магазин) 

Умови придбання: оренда 



Вартість, тис. грн: 4 млн. грн 

Додаткова інформація: будівництво спеціалізованого або універсального 

магазину передбачене Детальним планом 

центральної частини міста затвердженим рішенням 

Чернігівської міської ради від 08.09.2005 року (17 

сесія 4 скликання); знаходиться в західному куті 

житлового кварталу, територія огороджена; до 

об’єкта існує під’їзд з вул. П’ятницької та Київської 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Київа, км 146,6 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 90 

км 

до автомагістралі, км  До автодороги «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м. 

Гомель) М-01» – 5,6 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 2,3 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 146 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Від міських мереж при виконанні технічних умов 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Від міських мереж при виконанні технічних умов  

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Від міських мереж при виконанні технічних умов 

електрозабезпечення: відстань до 

джерела підключення, м 

Від міських мереж при виконанні технічних умов 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Від міських мереж при виконанні технічних умов 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Корпорація «Проун»  

вул. Поштова, 5 смт. Короп Чернігівської області, 

16200  

+38 (04656) 2 13 43;  +38067-461-57-23  

proun_market@mail.ru 

 

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Об’єкт незавершеного будівництва: 12-ти 

квартирний житловий будинок разом із земельною 

ділянкою 

Місце розташування: вул. Залінійна, 21а, м. 

Новгород-Сіверський,  

Варіанти використання: будівництво 

Ступінь будівельної готовності: 16,8% 

Площа ділянки: 0,508 га 

 



Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

12-ти квартирний житловий будинок (фундамент) 

разом із земельною ділянкою 

Місце розташування об’єкта: вул. Залінійна, 21а, м. Новгород-Сіверський 

Загальна площа об’єкта, м
2
 909 м

2
 

Площа ділянки, га  0,508 га 

Характеристика об’єкта  

(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд):  

незавершене будівництво, законсервовані об’єкти 

(із земельними ділянками). 

Будівництво припинене в 1997 році.  

ступінь будівельної готовності – 16,8% Об'єкт 

розташований на відстані 4,0 км від 

безпосереднього центру міста 

Власник ДП Новгород-Сіверська ПМК-212 ВАТ 

”Чернігівводбуд” 

Варіанти використання: добудова 

Умови придбання: приватизація через аукціон 

Вартість, тис. грн 133,4 (балансова) 

Додаткова інформація: Наказом ФДМУ від 27.07.2004 №1530 цей об’єкт 

включено до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

184 км 

364 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

міжнародний пункт пропуску для автомобільного 

сполучення «Грем’яч»  - 54 км  

до автомагістралі, км  регіональна автомобільна дорога загального 

користування державного значення «Контрольно-

пропускний пункт “Миколаївка” - Семенівка - 

Новгород-Сіверський - Глухів - контрольно-

пропускний пункт “Катеринівка” (Р-65) - 0,05 км 

до залізничної станції, км залізнична станція «Новгород-Сіверський» - 0,7 км  

до міжнародного аеропорту, км  аеропорт «Бориспіль»  - 354 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Водопровід проведений до ділянки 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до існуючого водовідведення – 20 м 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

середнього тиску) – 20 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач 10 Квт – 10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській 

області  

(м. Чернігів, просп. Миру, 43)  

+38 (0462) 676-302 

admin_74@spfu.gov.ua 

 

 
 


