
ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: 

Хлібокомбінат 

Місце розташування 

об`єкта: вул. Тиницька, 82, м. 

Бахмач, Чернігівська обл., 16500 
Варіанти 

використання:  Виробництво  

хлібобулочних виробів або інших харчових продуктів 

Площа ділянки: 0,9 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Хлібокомбінат 

Місце розташування об’єкта: вул. Тиницька,82, м. Бахмач, Чернігівська обл., 

16500 
Загальна площа приміщень, м

2 
  620 м

2
, виробничих - 520 м

2
, складських - 100 м

2
 

Площа ділянки, га 0,9 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1965;  

Кількість поверхів -1; 

Будівлі капітальні, цехи для  виробництва 

хлібобулочних та кондитерських виробів  

Власник ТОВ «Регіонагроресурс»,  м. Київ 

Варіанти використання: Виробництво  хлібобулочних виробів або інших 

харчових продуктів 

Умови придбання: Продаж цілісного майнового комплексу   

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: У наявності  роторні печі, тісто змішувачі, 

борошнопросіювачі, електрошафи, бараночні лінії та 

ін. 

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 «Грем`яч» - 174 

км  

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

(М02) –  14 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бахмач Пасажирський» – 5  км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності  (2 свердловини – 130 м)  

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Найближча  КНС, до якої можливе підключення -  

1,2 км. 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Об’єкт газифіковано, газопровід  середнього  тиску. 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності (трансформаторна  підстанція  11 МВт) 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Автономне теплопостачання 

Контактна особа: Представник власника 



Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

Троцько Ярослав Олегович 

+380674671587 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Хлібокомбінат «Залізничник» 

Місце розташування об`єкта: вул.Червоноармійська, 9, м.Бахмач, Чернігівська обл., 

16500 
Варіанти використання:  Виробництво  хлібобулочних виробів  

Площа ділянки: 0,25 га 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Хлібокомбінат «Залізничник» 

Місце розташування об’єкта: вул. Червоноармійська, 9 м. Бахмач, Чернігівська 

обл., 16500 
Загальна площа приміщень, м

2 
  600 м

2
, виробничих - 500 м

2
, складських - 100 м

2
 

Площа ділянки, га 0,25 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію –1955;  

Кількість поверхів -1; 

Будівлі капітальні, цехи для  виробництва 

хлібобулочних та кондитерських виробів  

Власник Троцько Ярослав Олегович 

Варіанти використання: Виробництво  хлібобулочних виробів або інших 

харчових продуктів 

Умови придбання: Продаж цілісного майнового комплексу   

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: Планова потужність підприємства розрахована на 18 

тонн хлібобулочних виробів на добу. Підприємство 

мало можливість виготовляти 42 найменувань 

виробів, з них 6 – хліб. 

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 «Грем`яч» - 174 

км  

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

(М02) –  14 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бахмач Київський» – 500 м 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності водонапірна башта Південно-Західної 

залізниці 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

- 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Є можливість підключення до газових мереж міста 

(відстань до точки підключення близько 200 м) 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності (трансформаторна  підстанція  10 МВт) 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє  



Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

Представник власника 

Троцько Ярослав Олегович 

+380674671587 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Завод 

продовольчих товарів 

Місце розташування 

об`єкта: вул. Мєчнікова,3, м. 

Бахмач, Чернігівська обл., 16500 
Варіанти використання:  Для 

комерційної або виробничої 

діяльності 

Площа ділянки: 2,4 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Завод продовольчих товарів 

Місце розташування об’єкта: вул. Мєчнікова,3, м. Бахмач, Чернігівська обл., 

16500 
Загальна площа приміщень, м

2 
  3 500 м

2
, виробничих – 3 000 м

2
, складських - 500 м

2
 

Площа ділянки, га 2,4 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію –1956  

Кількість поверхів -1;  

Цегляні приміщення 

Власник ТОВ «КВ-Експрес» (м. Київ) 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

(можливе  перепрофілювання) 

Умови придбання: Продаж цілісного майнового комплексу  

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: На території заводу знаходяться цехи: по 

виробництву безалкогольних напоїв, майонезу, 

кондитерських виробів, макаронних виробів, 

алкогольних напоїв. 

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 «Грем`яч» - 174  

км  

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

(М02) – 14 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бахмач Пасажирський»  -  5 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності  (2 свердловини – 130 м)  

каналізація: відстань до джерела В наявності 



підключення, м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

У 2007 році  розроблена проектно-кошторисна  

документація на газифікацію адмінкорпусу та 

окремих виробничих цехів 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності (трансформаторна підстанція - 150 МВт) 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

- 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Представник власника 

Олена Олександрівна 

+380503302660 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: ТОВ 

«Бахмачконсервмолоко»  

Місце розташування об`єкта: вул. 

Перемоги, 13, м. Бахмач, 

Чернігівська обл., 16500 
Варіанти використання:  Для 

комерційної або виробничої 

діяльності 

Площа ділянки: 5,5 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

ТОВ «Бахмачконсервмолоко» 

Місце розташування об’єкта: вул.Перемоги,13, м. Бахмач, Чернігівська обл., 

16500 

Загальна площа приміщень, м
2 

  17 869 м
2
 

Площа ділянки, га 5,5  га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію –1956  

Будівлі цегляні, кількість поверхів -2. 

Відстань до житлового масиву  понад 200 м. 

Власник ДП «Аромат» (вул. Р. Люксембург,14, м. Сквира.)  

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

(можливе  перепрофілювання) 

Умови придбання: Продаж цілісного майнового комплексу  

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: Виробничі потужності: 

- молочні консерви – 50 туб/зміну 

- масло тваринне  6 тонн/зміну 

в т. ч. масло фасоване 2,5 тонн/зміну 

продукція з незбираного молока – 6,2 тонн/зміну 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м.Чернігова, км 

до м.Києва, км 

150 км 

220 км 

до кордону (найближчий пункт до міжнародного пункту пропуску «Грем`яч» - 174 



перетину), км км  

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

(М02) – 14 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бахмач Пасажирський»  - 5 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Об’єкт забезпечено  водопостачанням,  має 2 

свердловини та міській водогін. 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Каналізаційний колектор збудований на території 

підприємства,  є очисні споруди.  

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Підприємство  газифіковано. 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності (трансформаторна  підстанція – 150 

МВт) 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Автономне теплопостачання 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Представник власника   

Кобець Іван Іванович 

+380973155841 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: ТОВ «Бахмач-м’ясо»  

Місце розташування об`єкта: вул. Петровського, 64, 

м. Бахмач, Чернігівська обл., 16500 
Варіанти використання:  Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Площа ділянки: 2,4 га    

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Завод продовольчих товарів 

Місце розташування об’єкта: вул. Петровського, 64, м. Бахмач, Чернігівська обл., 

16500 
Загальна площа приміщень, м

2 
  12 843,6  м

2
 

Площа ділянки, га 6,87 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію –1928  

Цегляні приміщення 

Відстань до житлового массиву понад 150 м 

Власник ТОВ "КРОССТАР ЛТД"  

м. Київ, вул. Кіквідзе, 18 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

(можливе  перепрофілювання) 

Умови придбання: Продаж цілісного майнового комплексу  

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: Загальні об’єми потужності підприємства по 

переробці худоби розраховані на 40 тонн худоби в 

живій вазі або 110-120 голів за добу 

Транспортно-логістична  



інфраструктура 

до м.Чернігова, км 

до м.Києва, км 

155 км 

225 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Грем`яч» - 176  

км  

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

(М02) – 16 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бахмач Пасажирський»  - 7 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Об’єкт забезпечено водопостачанням  

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

В 1991 році було розпочате будівництво очисних 

споруд 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

- 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності (трансформаторна  підстанція) 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна котельня 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Представник власника 

Марченко Микола Іванович,  

+380675480695 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Незадіяні приміщення колишнього 

дитячого садка 

Місце розташування об`єкта: вул. Леніна,22, с. 

Носелівка, Борзнянський район, Чернігівська область, 

16415 

Варіанти використання:  Торгівельна діяльність та 

надання побутових послуг 

Площа ділянки:  0,5 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього дитячого садка  

Місце розташування об’єкта (поштова 

адреса): 

вул. Леніна, 22, с. Носелівка, Борзнянський район, 

Чернігівська область, 16415 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м2 

1200 м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 0,5 га 

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію – 1990; 

кількість поверхів – 2; 

стіни – залізобетонні та цегляні; 

висота приміщень – 4,5 м;  

стан приміщень – задовільний; 



Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: Сільська рада с. Носелівка 

Варіанти використання: Торгівельна діяльність та надання побутових послуг 

Умови придбання: Оренда, продаж 

Вартість, тис. грн..  

Додаткова інформація: До підприємства підведений газопровід, лінія 

електропередач.  В наявності свердловина і 

водонапірна башта. Територія дитячого садка 

асфальтована 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

140 км 

206 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 181 

км 

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

(М-02) - 5 км 

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

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 205 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Власна свердловина і водонапірна башта 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Власна вигрібна яма 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

До газопроводу середнього тиску - 0,4 км    

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщень  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власне автономне опалення 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Сільська рада с. Носелівка 

Голова сільської ради 

Боклаг Володимир Петрович 

(04653) 2-61-57 

- 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Незадіяне приміщення колишнього 

молокозаводу 

Місце розташування об`єкта: вул. 

Петровського, 5, с. Комарівка, 

Борзнянський район, Чернігівська обл., 

16442 

Варіанти використання:  переробка 

молочної продукції 

Площа ділянки:  0,5 га 

 

 



Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього молокозаводу  

Місце розташування об’єкта (поштова 

адреса): 

вул. Петровського, 5, с. Комарівка, Борзнянський р-

н, Чернігівська обл., 16442 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), кв. м 

260 

Розмір земельної ділянки, га 0,5 

Характеристика об’єкта: кількість поверхів – 1; 

стіни – залізобетонні та цегляні; 

висота приміщень – 2,3 м;  

стан приміщень – задовільний; 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: ФОП Лукаш Микола Анатолійович 

Напрями використання: Переробка молочної продукції 

Умови придбання: Оренда 

Вартість, тис. грн..  

Додаткова інформація: До цеху підведена лінія електропередач і каналізація 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

105 км 

178 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 190 

км 

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

(М-02) - 7 км  

до залізничної станції, км Залізнична станція «Крути» - 24 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Наявне – водонапірна башта 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Власна вигрібна яма 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє, село не газифіковано, найближче джерело 

підключення - 6 км 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщень 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна котельня 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

 

Фізична особа-підприємець 

Лукаш Микола Анатолійович 

+380676300624 

- 
 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

Вільне приміщення: 
Незадіяне приміщення ВАТ «Механічний завод»  

Місце розташування об`єкта: вул. Радянська,10, м. 

Городня, Чернігівська обл., 15100 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої 

діяльності 

Площа ділянки: 0,08 га 



 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення ВАТ «Механічний завод» 

Місце розташування об’єкта: вул. Радянська,10, м. Городня, Чернігівська обл., 15100 

Загальна площа приміщень, м2
 Виробниче приміщення - 736,2 м2

 

Площа ділянки, га 0,08 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Кількість поверхів – 2; 
Стіни – залізобетонні та цегляні; 

Висота виробничих приміщень – 7,0 м; 

Стан  приміщень  –  задовільний.  Приміщення  потребує 

капітального ремонту. 

Власник ВАТ «Городнянський механічний завод» 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Оренда,викуп 

Вартість, тис.грн 28,4 тис.грн 

Додаткова інформація: Газопровід знаходиться на відстані 150 м, підведена лінія 

електропередач В наявності свердловина та водонапірна 

башта. Територія заводу асфальтована. Поряд проходить 

автомагістраль на Росію, Білорусію та Київ. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

56,0 км 
211,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 32 км 

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів–Городня-Сеньківка  (Р-13) – 0,8 
км 

До  автодороги Київ  -  Чернігів  -  Нові  Яриловичі  (на 

Гомель) М-01  – 0,8 км 

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

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 213 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водопроводу м. Городня – 300м 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключення можливе від ГРП 150 м 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщеня, електрична 

підстанція потужністю 250 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення - 150 м 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

ВАТ «Механічний завод» 

Директор 

Кириченко Л.І. 

+38 (04645) 2-13-97 

Городнянська райдержадміністрація 

Начальник відділу економіки РДА 

Лебедєва Наталія Василівна 

+38 (04645) 2-15-67, 2-15-32 

e-mail: gorda@cg.ukrtel.net 

www.goradm.cg.gov.ua 

 

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


 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: 
Незадіяне приміщення ВАТ «Механічний завод»  

Місце розташування об`єкта: вул. Радянська,10,  м. 

Городня, Чернігівська обл., 15100 

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,02 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення ВАТ «Механічний завод» 

Місце розташування об’єкта: вул. Радянська,10, м. Городня, Чернігівська обл., 15100 

Загальна площа приміщень, м2
 Виробниче приміщення - 162,4 м2

 

Площа ділянки, га 0,02 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Кількість поверхів – 1; 
Стіни – залізобетонні та цегляні; 

Висота виробничих приміщень – 4,5 м; 

Стан приміщень – задовіль Приміщення потребує 

капітального ремонту. 

Власник ВАТ «Городнянський механічний завод» 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Оренда, викуп 

Вартість, тис.грн 83,5 тис.грн 

Додаткова інформація: Газопровід знаходиться на відстані 150 м, підведена лінія 

електропередач В наявності свердловина та водонапірна 

башта. Територія заводу асфальтована. Поряд проходить 

автомагістраль на Російську Федерацію, Республіку 

Білорусь та Київ. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

56,0 км 
211,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 32 км 

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів - Сеньківка (Р-13) – 0,8 км 
До  автодороги  Київ  -  Чернігів  -  Нові  Яриловичі  (на 

Гомель) М-01  – 0,8 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Городня» - 4км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 213 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна  артезіанська свердловина і водонапірна башта, 

відстань до водопроводу м. Городня – 300 м 

каналізація: відстань до 
джерела підключення, м 

Відстань до існуючого відведення - 300 м 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключення можливе від ГРП - 150 м 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщеня, електрична 

підстанція потужністю 250 кВт 



теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення - 150 м 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

ВАТ «Механічний завод» 

Директор 

Кириченко Л.І. 

+38 (04645) 2-13-97 

Городнянська райдержадміністрація 

Начальник відділу економіки  РДА 

Лебедєва Наталія Василівна 

+38 (04645) 2-15-67, 2-15-32 

e-mail: gorda@cg.ukrtel.net 

www.goradm.cg.gov.ua 
 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Пустуюче приміщення 

Райагрохім 

Місце розташування об`єкта:  вул. Леніна, 64.   м. 

Городня, Чернігівська обл., 15100 

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,8 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Пустуюче приміщення Райагрохім 

Місце розташування об’єкта: вул. Леніна,64 м. Городня, Чернігівська обл., 15100 

Загальна площа приміщень, м2
 Виробниче приміщення - 500,0 м2

 

Площа ділянки, га 0,8 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість   поверхів,   тип   та   стан 

будівель і споруд): 

Кількість поверхів –2; 
Стіни – залізобетонні та 

цегляні; Висота виробничих 

приміщень – 8 м; 

Стан  приміщень  –  задовільний.  Приміщення  

потребує капітального ремонту. Власник Приватна особа: Забродський 

Варіанти використання: На розсуд власника 

Умови придбання: Аукціон 

Вартість, тис.грн 300,0 тис.грн 

Додаткова інформація: Газопровід знаходиться на відстані 150 м, підведена 

лінія електропередач та водогін. Приміщення 

розміщено неподалік траси на Російську 

Федерацію, Республіку Білорусь та Київ. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км до 

м. Києва, км 

59,0 км 
213,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 
37км 

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів - Сеньківка (Р-13) – 0,9 км 
До  автодороги Київ  -  Чернігів  -  Нові  

Яриловичі  (на Гомель) М-01  – 0,9 км 

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


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

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 213 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підведено водогін 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключення можливе від ГРП - 150 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщеня, 

електрична підстанція потужністю 250 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Городнянська 

райдержадміністрація 

Начальник відділу економіки  

РДА Лебедєва Наталія 

Василівна 

+38 (04645) 2-15-67, 2-15-32 

gorda@cg.ukrtel.net, www.goradm.cg.gov.ua 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення:  Незадіяне приміщення інтернату 

Тупичівської ЗОШ с. Тупичів Городнянського району  

Місце розташування об`єкта: с.Тупичів, Городнянського 

р-ну, Чернігівської обл., 15150  

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,1 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне  приміщення  інтернату  Тупичівської  

ЗОШ  с. Тупичів Городнянського району 

Місце розташування об’єкта: с.Тупичів, Городнянського р-ну, Чернігівської обл., 
15150 

Загальна площа приміщень, м2
 Виробниче приміщення - 118,3 м2

 

Площа ділянки, га 0,1 га 

Характеристика об’єкта (кількість 
поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1976; 
Кількість поверхів – 1; Стіни – залізобетонні та 

цегляні; Висота виробничих приміщень – 4,5 м; 

Стан приміщення – задовільний, потребує 

капітального ремонту. 

Власник Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Аукціон 

Вартість, тис.грн 223,1 тис.грн 

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


Додаткова інформація: Будівля виготовлена з такого матеріалу: 
- фундамент – цегла; 

- стіни – цегла; 

- покрівля – шифер. 

Приміщення не використовується з 2008 року і 

потребує капітального ремонту. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км до 

м. Києва, км 

79 км 
233 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 35 
км 

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів - Городня - Сеньківка  (Р-13) 
– 22 км 
До  автодороги Київ  -  Чернігів  -  Нові Яриловичі  

(на Гомель) М-01 – 22 км 

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

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 235 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до артезіанської скважини-30 м 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Індивідуальна (вигрібна яма) 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключення можливе від ГРП 150 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщеня, 

електрична підстанція потужністю 250 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

До джерела підключення - 150 м 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації 

Начальник відділу освіти 

Гриценко Юрій Михайлович 

+38 (04645) 2-12-64 

vogor30@yandex.ru 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення:  Незадіяне  приміщення  

майстерні  Пекурівської  школи, с.Пекурівка, 

Городнянського району  

Місце розташування об`єкта: с.Пекурівка, 
Городнянського   р-ну, Чернігівської   обл., 15162 
Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,75 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне  приміщення  майстерні  Пекурівської  

школи, с.Пеурівка, Городнянського району 

Місце розташування об’єкта: с.Пекурівка,   Городнянського   р-ну,   Чернігівської   
обл., 
15162 
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Загальна площа приміщень, м2
 Виробниче приміщення - 72,5 м2

 

Площа ділянки, га 0,75 га 

Характеристика об’єкта (кількість 
поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1973; 
Кількість поверхів – 1; 

Стіни – залізобетонні та цегляні; Висота виробничих 

приміщень – 3,5 м;  

Стан приміщень – задовільний. Приміщення 

потребує капітального ремонту. 

Власник Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Аукціон 

Вартість, тис.грн 10,4 тис.грн 

Додаткова інформація: Будівля виготовлена з такого матеріалу: 
- фундамент – цегла; 

- стіни – цегла; 

- покрівля – шифер. 

Приміщення не використовується з 2008 року і 

потребує капітального ремонту 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км до 

м. Києва, км 

49 км 
211 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 38 
км 

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів - Сеньківка (Р-13) – 2 км 

До  автодороги Київ  -  Чернігів  -  Нові  

Яриловичі  (на Гомель) М-01 – 2 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Городня» - 10 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Індивідуальна артезіанська скважина 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Індивідуальна (вигрібна яма) 

газопостачання: відстань до Відсутнє 

джерела підключення, м  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщеня, 

електрична підстанція потужністю 250 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Опалення водяне автономною котельнею, є 
теплотраса 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації 

Начальник відділу освіти 

Гриценко Юрій Михайлович 

+38 (04645) 2-12-64 

vogor30@yandex.ru 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Незадіяне приміщення школи № 1 

с.Дібрівне Городнянського району 

mailto:vogor30@yandex.ru


Місце розташування об`єкта: с.Дібрівне, Городнянський р-н, Чернігівська обл., 15163  

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,1 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення школи №1 с.Дібрівне 

Городнянського р-ну 

Місце розташування об’єкта: с.Дібрівне, Городнянський р-н, Чернігівська обл., 

15163 Загальна площа приміщень, м2
 Виробниче приміщення - 108,4 м2

 

Площа ділянки, га 0,1 га 

Характеристика об’єкта (кількість 
поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1927; 
Кількість поверхів – 1; 

Стіни – залізобетонні та цегляні; Висота 

виробничих приміщень – 3,5м; 

Стан приміщень – задовільний. Приміщення 

потребує капітального ремонту. 

Власник Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Аукціон 

Вартість, тис.грн 30,3 тис.грн 

Додаткова інформація: Будівля виготовлена з такого матеріалу: 
- фундамент – цегла; 

- стіни – дерево (зруб); 

- покрівля – шифер. 

Приміщення не використовується з 2005 року і 

потребує капітального ремонту 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км до 

м. Києва, км 

48 км 
202 км 

до кордону (найближчий пункт До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 
41км перетину), км  

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів – Городня – Сеньківка  (Р-
13) – 0,8 км 
До  автодороги Київ  -  Чернігів  -  Нові  

Яриловичі  (на Гомель) М-01 – 0,8 км 

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

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 204 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Власна артезіанська скважина 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Вигрібна яма 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Від діючого газопроводу - 50 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Можливе  від  лінії  електропередач,  що  

знаходиться  на відстані 10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Опалення водяне автономною котельнею, є 
теплотраса 



Контактна особа: 
 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації 

Начальник відділу освіти 

Гриценко Юрій Михайлович 

+38 (04645) 2-12-64 

vogor30@yandex.ru 

 

ВІЛЬНЕ  ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення:  
Незадіяні приміщення ТОВ «Пелюхівський крохмальний завод» 

Місце розташування об`єкта:  вул. Заводська,4, Ічнянський р-н, с. Пелюхівка, 

Чернігівська обл., 16700 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: 34 га. 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення ТОВ «Пелюхівський 

крохмальний завод» 

Місце розташування об’єкта: вул. Заводська, 4, Ічнянський р-н, с. Пелюхівка, 

Чернігівська обл., 16700 

тел.+38066 801 06 01 

Загальна площа приміщень, м
2 

  4000 м
2
 

Площа ділянки, га 33,9 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1970 р. 

кількість поверхів: будівлі одно, двох, та трьох 

поверхові, стіни –  цегляні; висота виробничих 

приміщень –  4,5 м; стан приміщень – задовільний; 

На даний час приміщення потребує поточного 

ремонту. 

Власник Приватний. Засновники товариства. Частка 1/1 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Купівля 

Вартість, тис.грн 4000 тис. грн 

Додаткова інформація: Приміщення знаходиться в основному у 

задовільному стані. Підприємство зупинилось у 

2006-му році, та по сьогоднішній час перебуває під 

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

твердим покриттям  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

140 км 

130 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка –   

230 км. 

до автомагістралі, км  До автодороги Київ – Суми – Юнаківка (Н – 07) – 14 

км. 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Ічня»  - 20 км  

Станція «Августівка»   - 10 км 

Станція «Галка»  - 5 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» -  145 км 

Інженерна інфраструктура   
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водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення  -  50 м, 

артезіанська свердловина (170 м) 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Підприємство, на землях, відведених в постійне 

користування, має свою очистну систему. 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

На котельні, яка належить підприємству 

використовувався мазут. Газопровід в населеному 

пункті відсутній.  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
На території знаходиться ЗТП на 750-кВА, та 250-

кВА, яке належить підприємству, та має дві лінії 

електропостачання. 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

ТОВ «Пелюхівський крохмальний завод» 

Гуржій  Олександр  Миколайович. 

Директор 

+38066 801 06 01 

gurshiy73@mail.ru 

 
 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишній Савинський будинок культури 

Місце розташування об`єкта: вул. Центральна, 63, с. Савин, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 10072 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0.4 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне  приміщення  колишнього  Савинського  
будинку культури 

Місце розташування об’єкта: вул. Центральна, 63, с. Савин, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 1007 

Загальна площа приміщень, м
2
 Площа забудови – 204,1 м

2
, загальна площа – 183,1 м

2
, 

об’єм будівлі – 1143,0 м
2
 

Площа ділянки, га 0,4 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1968; Кількість 

поверхів – 1; Фундамент – залізобетонні блоки; Стіни 

– цегляні; Перекриття –  залізобетонні  плити;  
Покрівля  –  рубероїдна суміщена; Висота приміщень 

– 3,74 м. – 5,6 м; 

Стан приміщень – задовільний. 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: Територіальна громада Савинської сільської ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: Поряд прокладено вуличний газопровід, лінія 

електропередач. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до смт Козелець, км 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

12,0 км 
88,2 км 

67,4 км 



до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 174 
км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 6 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 54,5 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 73,1 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Можливість свердління власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для стоків 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу – 5 м 

електрозабезпечення: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщення. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Джерело теплопостачання (котельня) поряд з 
приміщенням 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Савинська сільська рада 
Саранчук Олександр Миколайович 
Голова сільської ради 
+ 3800979874451 
+38 (04646) 3-87-42; 3-87-75 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Незадіяне приміщення колишньої сільської ради 

Місце розташування об`єкта: с. Білики, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17044 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,25 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої сільської ради 

Місце розташування об’єкта: с. Білики, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17044 

Загальна площа приміщень, м
2
 Офісні приміщення - 96 м2

 

Площа ділянки, га 0,25 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1915; 
Кількість поверхів – 1; Фундамент – цегла; Стіни – 

дерев’яні; Покрівля – шифер; 

Стан приміщень – задовільний. 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: Територіальна громада Біликівської сільської ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: Поряд  (10  м)  прокладено  вуличний  газопровід,  

лінія електропередач, пічне опалення. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до смт Козелець, км 
до м. Чернігова, км 

30 км 
89 км 



до м. Києва, км 96,4 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 
175 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 20 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 55,6 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 102 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу – 10 м 

електрозабезпечення: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщення. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Опалення пічне. 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Біликівська сільська рада 
Голова сільської ради 
Озимай Світлана Михайлівна 
+380971117585, +38 (04646) 39743 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Незадіяне приміщення колишньої школи 

Місце розташування об`єкта: с. Туманська Гута Біликівської сільської ради, 

Козелецький р- н, Чернігівська обл., 17044 
Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 
Площа ділянки: 0,2 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої школи 

Місце розташування об’єкта: с. Туманська Гута Біликівської сільської ради, 

Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17044 

Загальна площа приміщень, м
2
 Приміщення -253 м2

 

Площа ділянки, га 0,2  га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1911; 
Кількість поверхів – 1; Фундамент – цегла; Стіни – 

дерев’яні; Покрівля – шифер; 

Стан приміщень – задовільний. 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: Територіальна громада Біликівської сільської ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: Лінія електропередач проходить поряд з незадіяним 

приміщенням. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 



до смт Козелець, км 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

37 км 
80 км 

105 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 166 
км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 30,5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 64 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 111 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для стоків 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

електрозабезпечення: відстань до 

джерела підключення, м 

Лінія електропередач проходить поряд з незадіяним 

приміщенням - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Біликівська сільська рада  
Голова сільської ради 
Озимай Світлана Михайлівна 
+380971117585, +38 (04646) 39743 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнього фельшерсько акушерського пункту 

Місце розташування об`єкта: с. Туманська Гута Біликівської сільської ради, 

Козелецький р- н, Чернігівська обл., 17044 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,25  га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього ФАПу 

Місце розташування об’єкта: с. Туманська Гута Біликівської сільської ради, 
Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17044 

Загальна площа приміщень, м
2
 Приміщення – 117,0  м2

 

Площа ділянки, га 0,25 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1952; 
Кількість поверхів – 1; Фундамент – цегла; Стіни – 

цегла; Покрівля – шифер; 

Стан приміщень – задовільний. 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: Територіальна громада Біликівської сільської ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: Підключено до лінії електропередач 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 



до смт Козелець, км 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

37 км 
80 км 

105 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 166 
км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 30,5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 64 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 111 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

електрозабезпечення: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщення ФАПу. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Опалення пічне. 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Біликівська сільська рада  
Голова сільської ради 
Озимай Світлана Михайлівна 
+380971117585, +38 (04646) 39743 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнього дитячого садка 

Місце   розташування   об`єкта: вул.   Українська,   45а,  с. Ставиське, Козелецький   р-н, 

Чернігівська обл., 17053 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,25 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього дитячого садка 

Місце розташування об’єкта: вул. Українська, 45а, с. Ставиське, 

Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17053 

Загальна площа приміщень, м
2
 Приміщення -280,0 м2

 

Площа ділянки, га 0,25 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1980; Кількість 

поверхів – 1; Фундамент – цегла; Стіни – цегла; 

Покрівля – залізобетон; Висота приміщення – 3 м.; 

Стан приміщень – не задовільний. 

Приміщення потребуює капітального ремонту. 

Власник: ПП  «Агрофірма  Ставиське»,  процес  передачі  на  

баланс територіальної громади Стависької сільської 

ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: Лінія електропередач проходить поряд. 



На  території  знаходиться  приміщення  сараю,  

підвал  та погреб. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до смт Козелець, км 
до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

12 км 
76,3 км 

87,8 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 162 
км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 12 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» - 28 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 93 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Прокладено сполучення від водогону. 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для стоків 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 
середнього тиску ) – 200 м 

електрозабезпечення: відстань до 

джерела підключення, м 

Лінія електропередач проходить поряд з незадіяним 

приміщенням - 5-10 м. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Стависька сільська рада  

Ус Валерій Іванович  

Голова сільської ради 

+380505839752 

+38 (04646) 38310 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
Вільне приміщення:  Колишнього Будинку побуту  

Місце розташування об`єкта:   

вул. Українська, 39 с. Ставиське, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17053 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  0,05 га. 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього Будинку побуту 

Місце розташування об’єкта: вул. Українська, 39 с. Ставиське, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17053 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 81,0 м
2
  

Площа ділянки, га 0,05 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1968; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни –цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 3 м.; стан приміщень – 

задовільний. 

Приміщення потребуює капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада Стависька сільська рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 



Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація: Лінія електропередач проходить поряд. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

76,3 км  

87,8 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 

162 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 12 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» - 28 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» -  93 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Прокладено сполучення від водогону (але 10-15 

років не експлуатується)  

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Прокладено каналізацію, але 10-15 років не 

експлуатується 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу – 30м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Лінія електропередач проходить поряд незадіяним 

приміщенням – 5-10 м.  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливе індивідуальне підключення (є приміщення 

котельні)  

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Стависька сільська рада  

Ус Валерій Іванович  

Голова сільської ради 
+380505839752 
+38 (04646) 38310 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення Бригинцівської початкової школи  

Місце розташування об`єкта:  вул. Шевченка, 30, с. Бригинці, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17082 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  0,07 га. 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої Бригинцівської 

початкової школи 

Місце розташування об’єкта: вул. Шевченка, 30 с. Бригинці, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17082 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 95,5 м
2 

  

Площа ділянки, га 0,07 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1951; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни –дерево; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 2,43 м.; стан приміщень – 

задовільний. Приміщення потребуює капітального 



ремонту покрівлі. 

Власник Територіальна громада Бригинцівська  сільська 

рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація: Лінія електропередач проходить поряд. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

80 км  

80 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 

166 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 10 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 30 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 88 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 100 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Лінія електропередач проходить поряд незадіяним 

приміщенням – 5-10 м.  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Бригинцівська  сільська рада  

Чайка Наталія Петрівна 

Голова сільської ради 

+3800674600268 

+38 (04646) 3-62-49  

briginci_rada@ukr.net 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення Надинівської школи  

Місце розташування об`єкта:  вул. Лісова, 62, с. Надинівка, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17030 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: 0,07 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої Надинівської 

школи 

Місце розташування об’єкта: вул. Лісова, 62, с. Надинівка, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17030 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 342 м
2 

  

Площа ділянки, га 0,07 га  



Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель 

і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1913; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни –дерево; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 3 м.; 

стан приміщень – не задовільний. 

Власник Територіальна громада Надинівська  сільська рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація: Лінія електропередач проходить поряд. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

45 км  

117 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 

131 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 10 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» - 76 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 124 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Надинівська  сільська рада 

Кузьменко Ганна Василівна 

Голова сільської ради 

+380968707356 

+38 (04646) 3-43-60  

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення Лазні с.Берлози  

Місце розташування об`єкта: с. Берлози, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17005 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: можливе відведення. 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої Лазні 

с.Берлози 

Місце розташування об’єкта: с. Берлози, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 

17005 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 100 м
2 

  

Площа ділянки, га  Можливе відведення 



Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1995; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла;  

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 4 м.; стан приміщень – 

задовільний. Приміщення потребуює 

капітального ремонту. 

Власник Колишнє СВК «ім.Шевченка» 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація: Лінія електропередач проходить поряд. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

72 км  

80 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 158 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 31 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» -  86 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 100м  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє, можливість облаштування 

індивідуального опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Берлозівська сільська рада 

Рибак Дмитро Семенович 

Голова сільської ради 

+380978859283 

+38 (04646) 4-28-84   

berlozysr@ukr.net 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення Дитячого садочка с.Берлози  

Місце розташування об`єкта: с. Берлози, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17005 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: 0,01 га. 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього Дитячого 

садочка с.Берлози 

Місце розташування об’єкта: с. Берлози, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 

17005 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 70 м2  



Площа ділянки, га  0,01 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1968; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 4 м.; стан приміщень – не 

задовільний. Приміщення потребуює 

капітального ремонту. 

Власник Колишнє СВК “ім.Шевченка” 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація: Лінія електропередач проходить поряд. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

72 км  

80 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 158 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 31 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 86 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 30м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє, можливість облаштування 

індивідуального опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Берлозівська сільська рада 

Рибак Дмитро Семенович 

Голова сільської ради 

+380978859283 

+38 (04646) 4-28-84   

berlozysr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення Бірківської школи  

Місце розташування об`єкта: вул. Покровська, 1а, с. Бірки, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17060 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: 1,98 га. 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої Бірківської 

школи  

Місце розташування об’єкта: вул.Покровська 1а,с. Бірки, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17060 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 450 м
2
 



Площа ділянки, га  1,98 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1969; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 3 м.; 

стан приміщень – не задовільний. 

Приміщення потребуює капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада Бірківської сільської 

ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація: Є сарай 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

72 км  

80 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 158 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 35 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» -  86 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 500м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє, можливість індивідуального 

підключення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Бірківська сільська рада 

Ященко Ольга Захарівна 

Голова сільської ради 

+380638742053 

+38 (04646) 3-44-16 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення школи с.Жуківщина  

Місце розташування об`єкта: вул. Гагаріна, 16, с. Жуківщина, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17047 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: 0,60 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої школи с. 

Жуківщина  



Місце розташування об’єкта: вул.Гагаріна,16, с.Жуківщина, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17047 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 250 м2  

Площа ділянки, га  0,60 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1935; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 2,20 м.; 

стан приміщень – не задовільний. 

Приміщення потребуює капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада Бірківської сільської 

ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

87 км  

91 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 173 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 20 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» -55 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» -  92 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 150м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підключено до будівлі 

школи  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Бірківська сільська рада 

Ященко Ольга Захарівна 

Голова сільської ради 

+380638742053 

+38 (04646) 3-44-16 

 

 

 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення школи с.Тополі  



Місце розташування об`єкта: вул. Бобровицька,1 с. Тополі, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17006 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: 0,05 га. 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої школи с. 

Тополі  

Місце розташування об’єкта: вул. Бобровицька,1, с.Тополі, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17006 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 56 м
2
 

Площа ділянки, га  0,05 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1968; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 3 м.; 

стан приміщень – не задовільний. 

Приміщення потребуює капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада Олексіївщинської 

сільської ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

78 км  

78 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 163 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 8 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 31 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» -  80 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 20м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Олексіївщинська сільська рада 

Стельмах Олександр Миколайович 

Голова сільської ради 

+380669253298 

+38 (04646) 4-15-92 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 



Вільне приміщення: колишній Пилятинський будинок культури 

Місце розташування об`єкта: вул. Шевченка,4а, с. Пилятин, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл.,17054 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  можливе відведення 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього 

Пилятинського будинку культури 

Місце розташування об’єкта: вул. Шевченка, 4а, с. Пилятин, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл.,17054 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення – 821,89 м2 

Площа ділянки, га Можливе відведення  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1975; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщень – 6 м.  

стан приміщень – задовільний. 

Власник Територіальна громада Пилятинської сільської 

ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна  

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

84 км  

95 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 169 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 20 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носовка» - 22 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» -  102 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 
 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщення. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Пилятинська сільська рада 

Дмитренко Світлана Михайлівна 

Голова сільської ради 

+380681306-03 

+38 (04646) 3-83-73 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 



Вільне приміщення: Колишнє приміщення ФАПу с.Пилятин 

Місце розташування об`єкта: вул. Травнева, 16а, с. Пилятин, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл.,17054 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  0,05 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього ФАПу 

с.Пилятин 

Місце розташування об’єкта: вул. Травнева, 16а, с. Пилятин, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл.,17054 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення – 99 м2 

Площа ділянки, га 0,05 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1961; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщень – 2,20 м.  стан приміщень – 

задовільний. 

Власник Територіальна громада Пилятинської сільської 

ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна  

Додаткова інформація: Є сарай 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

84 км  

95 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 169 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 20 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» 22 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 102 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщення. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Пилятинська сільська рада 

Дмитренко Світлана Михайлівна 

Голова сільської ради 

+38068130603 

+38 (04646) 3-83-73 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишня школа с.Хрещате 



Місце розташування об`єкта: вул. Леніна,12а, с. Хрещате, Козелецький р-н, Чернігівська 

обл.,17034 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  можливе відведення 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої школи 

с.Хрещате 

Місце розташування об’єкта: вул. Леніна, 12а, с. Хрещате, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл.,17034 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення – 150 м
2 

  

Площа ділянки, га можливе відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1920;  

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – дерево; покрівля – цинкова; 

висота приміщень – 2,5 м.  

стан приміщень – не задовільний. 

Приміщення потребує капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада Хрещатинської сільської 

ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна  

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

69 км  

111 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 155 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 35 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» - 43 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 112 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 10м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Хрещатинська сільська рада 

Бокач Наталія Василівна 

Голова сільської ради 

+380961260612 

+38 (04646) 3-76-10 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення ясел с.Хрещате 



Місце розташування об`єкта: с. Хрещате, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17034 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  можливе відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишніх ясел с.Хрещате 

Місце розташування об’єкта: с. Хрещате, Козелецький р-н, Чернігівська 

обл.,17034 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення – 96 м
2
 

Площа ділянки, га можливе відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1953;  

кількість поверхів – 1; 

фундамент – цегла; стіни – цегла; 

покрівля – цинкова; висота приміщень – 2,5 м.  

стан приміщень – не задовільний. 

Приміщення потребує капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада Хрещатинської сільської 

ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна  

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

69 км  

111 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 155 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 35 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» - 43 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 112 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 20м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Хрещатинська сільська рада 

Бокач Наталія Василівна 

Голова сільської ради 

+380961260612 

+38 (04646) 3-76-10 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 



КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення Будинку вчителя №1 с.Хрещате 

Місце розташування об`єкта: с. Хрещате, Козелецький р-н, Чернігівська обл.,17034 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  можливе відведення 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього Будинку 

вчителя  №1 с.Хрещате 

Місце розташування об’єкта: с. Хрещате, Козелецький р-н, Чернігівська 

обл.,17034 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення –130 м2 

Площа ділянки, га можливе відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1930;  

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; стіни 

– дерево; покрівля – цинкова; висота приміщень 

– 2,5 м. стан приміщень – не задовільний. 

Приміщення потребує капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада Хрещатинської сільської 

ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна  

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

69 км  

111 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 155 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 35 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» - 43 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 112 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини  

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 10м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Хрещатинська сільська рада 

Бокач Наталія Василівна 

Голова сільської ради 

+380961260612 

+38 (04646) 3-76-10 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 



Вільне приміщення:  
Колишнє приміщення Будинку вчителя №2 с.Хрещате 

Місце розташування об`єкта: с. Хрещате, Козелецький р-н, Чернігівська обл.,17034 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  можливе відведення 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього Будинку 

вчителя №2 с.Хрещате 

Місце розташування об’єкта: с. Хрещате, Козелецький р-н, Чернігівська 

обл.,17034 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення –130 м2 

Площа ділянки, га можливе відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1925;  

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – дерево; покрівля – цинкова; 

висота приміщень – 2,5 м.  

стан приміщень – не задовільний. 

Приміщення потребує капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада Хрещатинської сільської 

ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн Договірна  

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

69 км  

111 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 155 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 35 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» - 43 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 112 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 10м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Хрещатинська сільська рада 

Бокач Наталія Василівна 

Голова сільської ради 

+380961260612 

+38 (04646) 3-76-10 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 



КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення школи с.Котів 

Місце розташування об`єкта: с. Котів, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17043 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  можливе відведення 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої школи с.Котів 

Місце розташування об’єкта: с. Котів, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 

17043 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення -327 м2  

Площа ділянки, га Можливе відведення  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1961; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – дерево; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 3 м.; 

стан приміщень – задовільний. 

Власник Територіальна громада Пархимівська  сільська 

рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація: Є сарай 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

82 км  

93 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 168 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 20 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» - 57 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 95 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Пархимівська сільська рада 

Козей Сергій Миколайович 

Голова сільської ради 

+380631539725, +380962247122 

+38 (04646) 3-46-34  

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 



КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення сільської ради с.Красилівка 

Місце розташування об`єкта: вул. Святопокровська, 71 с. Красилівка, Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 17031 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: 0,13 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишньої сільської ради 

с.Красилівка 

Місце розташування об’єкта: вул. Святопокровська,71 с. Красилівка, 

Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17031 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 117 м
2 

 (з них 63 м
2 
 здається в 

оренду)  

Площа ділянки, га 0,13 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1971; 

кількість поверхів – 1; фундамент – дерево; 

стіни – дерево; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 3 м.; 

стан приміщень – задовільний. 

Власник Територіальна громада Красилівська  сільська 

рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. Договірна  

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

35 км  

107 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 121 км 

до автомагістралі, км  Знаходиться на автомагістралі Київ - Чернігів - 

Нові Яриловичі (Козелець на Чернігів) М-01   

до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 35 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 109 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу – 10м  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підключено 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Красилівська сільська рада 

Пищолка Микола Миколайович 

Голова сільської ради 

+38 093-145-48-98 

+38 (04646) 3-77-42; 3-77-37  

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 



КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення сільського клубу с.Курганське 

Місце розташування об`єкта: с. Курганське, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17080 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: можливе відведення 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього сільського 

клубу с.Курганське 

Місце розташування об’єкта: с.Курганське, Козелецький р-н, Чернігівська 

обл., 17080 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 70 м
2 

  

Площа ділянки, га Можливе відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1964; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 3 м.; 

стан приміщень – не задовільний. 

Приміщення потребуює капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада Данівської сільської ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. 22,943 тис.грн  

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

81 км  

88 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 167 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 13 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» -30 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 90 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 300м  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість підключення індивідуального 

опалення (є прибудова для котельні) 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Данівська сільська рада  

Пальчик Ольга Павлівна 

Голова сільської ради  

+380955432248 

+38 (04646) 3-67-47 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 



КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення дитячого садочку с. Данівка 

Місце розташування об`єкта: с. Данівка, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17080 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: можливе відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього дитячого 

садочку с.Данівка 

Місце розташування об’єкта: с.Данівка, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 

17080 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення - 100 м
2 

  

Площа ділянки, га Можливе відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1972; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 3 м.; 

стан приміщень – задовільний 

Власник Територіальна громада Данівської сільської ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. 19,658 тис.грн  

Додаткова інформація: Є окреме приміщення кухні-30м2 (8,275грн) 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

78 км  

85 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 163 км 

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

(Козелець на Чернігів) М-01  – 10 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» -24 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 87 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 300м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість підключення індивідуального 

опалення (є прибудова для котельні) 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Данівська сільська рада 

Пальчик Ольга Павлівна 

Голова сільської ради  

+380955432248 

+38 (04646) 3-67-47 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 



КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення ФАПу с.Курганське 

Місце розташування об`єкта: с. Курганське, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17080 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: можливе відведення 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяне приміщення колишнього ФАПу 

с.Курганське 

Місце розташування об’єкта: с.Курганське, Козелецький р-н, Чернігівська 

обл., 17080 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення – 60 м
2 

  

Площа ділянки, га Можливе відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1975; 

кількість поверхів – 1; фундамент – цегла; 

стіни – цегла; покрівля – шифер; 

висота приміщення – 3 м.; 

стан приміщень – задовільний. 

Власник Територіальна громада Данівської сільської ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис. грн. 34,274 тис.грн 

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

81 км  

88 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

– 158 км 

до автомагістралі, км  Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (Козелець на 

Чернігів)         М-01  – 13 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 30 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 90 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, можливість облаштування вигрібу для 

стоків 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до вуличного газопроводу - 300м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до лінії електропередач - 5-10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість підключення індивідуального 

опалення (є прибудова для котельні) 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Данівська сільська рада 

Пальчик Ольга Павлівна 

Голова сільської ради  

+380955432248 

+38 (04646) 3-67-47 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 



КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: приміщення  машино – тракторного  парку (ряд будівель) 

Місце розташування об`єкта:  за межами  населеного  пункту села Омелянів  

Козелецького району 

Варіанти використання:  Для комерційної діяльності  

Площа ділянки: 1,5 га 
 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Приміщення  машино-тракторного  парку (ряд 

будівель) 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Майно у  приватній  власності (викуплені  паї) 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

За межами  населеного  пункту села Омелянів  

Козедлецьекого району 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), кв. м 

Більше ніж 1000,0  кв. м – загальна  площа 

Площа ділянки, га 1,5 га 

Власник: У приватній  власності – Бабиль  Микола  

Васильович  

Напрями використання: Для  комерційної  діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

88,0 км 

66,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 

174 км    

до автомагістралі, км  Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (Козелець на 

Чернігів)         М-01-2,0 км     

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бобровиця» - 55,0 км   

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 73км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Можливість буріння власної свердловини 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу с.Омелянів – 300м  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання проходить поряд - 5-10 м. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Власник  

Бабиль Микола Васильович 

+380674092894 

 

 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 



 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишній Коропський 

промкомбінат 
Місце розташування об`єкта: вул. Вознесенська, 59 

смт. Короп, Чернігівська обл., 16200 

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Площа ділянки: 1,02 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяні приміщення колишнього Коропського 

промкомбінату 

Місце розташування об’єкта: вул.  Вознесенська,  59,   смт.  Короп,  Чернігівська  
обл.,16200 

Загальна площа приміщень, м2
 Двоповерхова  будівля  площею  768  м2 з  

підвальним приміщенням площею 190 м2
 

Площа ділянки, га 1,02 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Кількість поверхів – 2; Стіни – залізобетонні та цегляні; 

Висота виробничих приміщень – 4,5 м; Стан приміщень 

– задовільний.  

Складські приміщення: 

- склад готової продукції; 

- склад для зберігання сировини (2 приміщення); 

- склад-ангар  розміром  26х12,  для  зберігання  вати  та 

ватіну (збудований з шиферу плоского); 

- гараж на 3 бокси; 

- автозаправна станція для пально-

мастильних матеріалів на 1 колонку ємністю 4,7 куб.м. 

Структура підприємства: І поверх: підготовчо- 

розкрійний цех; цех по виготовленню ковдр ватяних; ІІ 

поверх: цех по виготовленню курток ватяних робочих; 

цех по виготовленню халатів; цех по виготовленню 

постільної білизни. Обладнання по виготовленню 

вказаної продукції повністю збережено і 

знаходиться в задовільному стані. 

Власник Карацюба Лариса Василівна 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом зі 

збереженням основного профілю діяльності 

Вартість, тис.грн 2,5 млн грн 

Додаткова інформація: Площа території частково асфальтована, огороджена, 

є прохідна 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

145,0 км 
250,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Грем’яч» – 110 км 

до автомагістралі, км До автомагістралі Кіпті - Глухів - Бачівськ (на Брянськ) 
«Київ –Москва» М-02 - 23 км 

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

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 230 км 

Інженерна інфраструктура  



водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водонапірної башти Коропського 

хлібозаводу - 300 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до каналізаційної мережі  - 300 м 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску - 500 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщень 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна котельна на дровах 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Карацюба Лариса Василівна  

Власник 

+38 (04656) 2-12-05 

 

 

Вільне приміщення 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Нежитлова 

будівля 

Місце розташування об`єкта: 

 Вул.. Г.Костюк,18а, м. Корюківка, 

Чернігівська обл., 15300  

Варіанти використання:  Для 

комерційної або виробничої 

діяльності  

Площа ділянки:   0,0267  га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Колишнє приміщення ПМК-3 

Місце розташування об’єкта: м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300  

Загальна площа приміщень, м
2 

  91,4 м
2
 

Площа ділянки, га 0,0267 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

рік введення в експлуатацію – 1984 р; 

кількість поверхів -1; стіни - цегляні; 

висота приміщень – 3,2 м; стан приміщень - задовільний; 

Наявні приміщення:  окремо розташована одноповерхова 

будівля. 

Приміщення  потребують поточного ремонту. 

Власник Корюківська   районна рада 

Варіанти використання: Для  комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж 

Вартість, тис.грн За домовленістю 

Додаткова інформація:  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

115,0 км  

250,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 100 км 



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

Семенівка (Т-25-12) – 25 км, Корюківки-Синявка-

Блистова-Мена (Т-25-34) – 36км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Корюківка» - 35 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 253 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщення, на даний 

час відключене 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Корюківська районна  рада 

Савченко Олександр Миколайович 

Голова районної ради  

+38 (04657) 2-1330 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
Вільні приміщення: Підприємства ПрАТ 

«Сільгосптехніка»,  м. Корюківка 

Місце розташування об`єкта: вул. 

Індустріальна, 29, м. Корюківка, Чернігівська 

обл., 15300 

Варіанти використання: Для комерційної 

або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 7,8 га 

 

 

Назва вільних виробничих 

приміщень 

Примішення колишньої ідальні, адміністративне 

приміщення, будівлі придатні для виробничих цехів 

Місце розташування об’єкта: вул. Індустріальна, 29, м. Корюківка, Чернігівська обл., 
15300 

Загальна площа приміщень, м2
 Приміщення колишньої їдальні - 843 м2 

Адміністративна будівля - 673,4 м2
 

Площа ділянки, га 7,8 га 

Характеристика об’єкта 

(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1984; Кількість поверхів – 

2; Стіни – цегляні; Висота приміщень – 3-6м. 

Стан приміщень – потребують часткового капітального 

ремонту. 

Власник: ПрАТ «Сільгосптехніка», м. Корюківка 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда, спільна діяльність 

Вартість, тис.грн Договірна, за рішенням зборів акціонерів 

Додаткова інформація: Територія колишнього підприємства ПрАТ 
«Сільгосптехніка» 



Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

90 км 
235 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 80 км 

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

Семенівка (Т-25-12) – 2,0 км, Корюківки-Синявка- 

Блистова-Мена (Т-25-34) – 1,0 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Корюківка» - 1,0 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до міського вуличного водопроводу – 50 м 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до міської каналізаційної мережі – 50 м 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску – 70 м 

електропостачання: відстань Відстань до лінії електропередач – 150 м 

до джерела підключення, м  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

Контактна особа 
Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

ПрАТ «Сільгосптехніка» 

Лісена Марія Антонівна 

+380951344035, +38 (04657) 2-14-23 
 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Корівник для утримання худоби 
Місце розташування об`єкта: с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська обл., 

15300 

Варіанти використання: Утримання худоби або інше комерційне використання 

Площа ділянки: 0,08 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Приміщення для утримання худоби 

Місце розташування об’єкта: с.  Шишківка,  Корюківський  район,  Чернігівська  обл., 
15300 

Загальна площа приміщень, м2
 792 м2

 

Площа ділянки, га 0,08 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1973; 
Кількість поверхів –1; Стіни – цегляні; Висота 

приміщень – 4 м; 

Стан приміщень – потребує капітального ремонту. 

Територія біля будівлі асфальтована. 

Власник Майно пайового фонду колишніх членів 

реорганізованого КСП ім.Куйбишева 

Варіанти використання: Утримання худоби або інше комерційне використання 

Умови придбання: Оренда, продаж, або інше 

Вартість, тис.грн 64,8 тис.грн 



Додаткова інформація: Територія біля будівлі асфальтована, поряд проходить 

догора з твердим покриттям до м. Корюківка 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м.Корюківка, км 

до м.Чернігова, км 

до м.Києва, км 

38 км 
141 км 

284 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

до міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 130 км 

до автомагістралі, км До  автодороги  Чернігів-Городня-Сеньківка  (Р-13)  –  98 
км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Щорс» - 40 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 290 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань  до  водонапірної  вежі  -  50-100  м,  потребує 

ремонту 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Вигрібна яма 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до  трансформаторної підстанції напругою 380 

Вт - 300 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Шишківська сільська рада Корюківського р-ну 

Голова сільської ради 

Смальоха Валерій Петрович 

+38 (04657) 2-41-98 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Корівник для утримання худоби 
Місце розташування об`єкта: с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська обл., 

15300 

Варіанти використання: Утримання худоби або інше комерційне використання 

Площа ділянки: 0,19 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Корівник для утримання худоби 

Місце розташування об’єкта: с.  Шишківка,  Корюківський  район,  Чернігівська  обл., 
15300 

Загальна площа приміщень, м2 1512 м2 

Площа ділянки, га 0,19 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1979; Кількість поверхів - 

1; Стіни - цегляні; Висота приміщень - 4 м; 

Стан приміщень - потребує капітального ремонту. 

Територія біля будівлі асфальтована 

Власник: Майно пайового фонду колишніх членів 

реорганізованого КСП ім.Куйбишева 

Варіанти використання: Утримання худоби або інше комерційне використання 



Умови придбання: Оренда, продаж, або інше 

Вартість, тис.грн 108,9 тис.грн 

Додаткова інформація: Територія біля будівлі асфальтована, поряд проходить 

догора з твердим покриттям до м. Корюківка 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 
 

до м.Корюківка, км 

до м.Чернігова, км 

до м.Києва, км 

38 км 
141 км 

284 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 130 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів-Городня-Сеньківка (Р-13) – 98 
км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Щорс» - 40 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 290 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водонапірної башні - 50-100 м , потребує 

ремонту 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Вигрібна яма 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до Відстань до  трансформаторної підстанції напругою 380 

джерела підключення, м Вт - 300 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Шишківська сільська рада Корюківського р-ну 

Голова сільської ради 

Смальоха Валерій Петрович 

+38 (04657) 2-41-98 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільні приміщення: Приміщення 
колишньої школи с. Домашлин 

Місце розташування об`єкта: 

вул. Центральна, 6, с. Домашлин, 

Корюківський р-н, Чернігівська 

область., 15300  

Варіантивикористання: Для 

комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 3,7 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Приміщення колишньої школи с. Домашлин 

Місце розташування об’єкта: вул.  Центральна,  6,  с.  Домашлин,  Корюківський  р-н, 

Чернігівська область., 15300 

Загальна площа приміщень, м2
 400 м2

 

Площа ділянки, га 3,7 га 



Характеристика об’єкта 

(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1988; Кількість поверхів 
– 2; 

Стіни – залізобетонні та цегляні; Стан приміщень – 

задовільний. Є котельня. Приміщення потребує ремонту 

опалювальної системи. 

Власник: Комунальна власність Домашлинської сільської ради 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда, спільна діяльність 

Вартість, тис.грн 1475,6 тис.грн 

Додаткова інформація: До приміщення підведені лінія електропередач, воодогін 

і каналізація. Територія частково асфальтована. Поряд 

проходять дорога з твердим покриттям на м. Корюківку 

та грунтова дорого на смт. Сосницю. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Корюківка,км 

90 км 
22 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 100 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч (P-12) – 
20 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Мена» – 20 км 

до міжнародного аеропорту,км До аеропорту «Бориспіль» – 270км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Артезіанська  свердловина  і  водонапірна  вежа,  які  є 

комунальною власністю громади 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Підведено до каналізаційної мережі с.Домашлин 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Лінія  електропередач  напругою  220Вт  підключена  до 

приміщень 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна колельня на твердому паливі 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Домашлинська сільська рада 

Сільський голова 

Єгунова Алла Іванівна 

+38 (04657) 2-72-34 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення 

Корюківського територіального центру соціального 

обслуговування пенсіонерів 

Місце розташування об`єкта: с.Охрамієвичі, 

Корюківського р-н, Чернігівська обл., 153 

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Площа ділянки: 1,2 га 

 



Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяні  приміщення  Корюківського  територіального 

центру соціального обслуговування пенсіонерів 

Місце розташування об’єкта: с.  Охрамієвичі,  Корюківський  р-н,  Чернігівська  обл., 
15312 

Загальна площа приміщень, м
2
 500 м

2
 

Площа ділянки, га 1,2 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1970; Кількість поверхів - 

1; Стіни - дерев’яні; Висота приміщень - 3 м; Стан 

приміщень - задовільний; 

Наявні  приміщення: будівля  стаціонару,  будівля  для 

зберігання палива; гараж; будівля для інвентаря, погріб. 

Приміщення потребують поточного ремонту. 

Власник Охрамієвицька сільська рада 

Варіанти використання: Для  комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Оренда, продаж 

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: До підприємства підведено лінію електропередач. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

115,0 км 
250,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 100 км 

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

Семенівка (Т-25-12) – 25 км, Корюківки-Синявка- 

Блистова-Мена (Т-25-34) – 36 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Корюківка» - 35 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 253 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна свердловина, відстань до сільського водопроводу 

- 200 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщень, електрична 

підстанція потужністю 250 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності є два твердопаливні котли 

Контактна особа:  

Посада  

Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Охрамієвицька сільська рада 

Секретар  сільської ради 

Наумовець Маргарита Василівна  

+38 (04657) 2-75-24 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишній цегляний завод 

Місце розташування об`єкта: с. Перелюб, Корюківського р-н, Чернігівська обл., 15312 

Варіанти використання: Для виробничої діяльності 



Площа ділянки: 5,8 га 

 

Назва вільного 

виробничого приміщення 

Незадіяні приміщення колишнього цегляного заводу 

Місце розташування об’єкта: с. Перелюб, Корюківського р-н, Чернігівська обл., 15312 

Загальна площа приміщень, м2 Приміщення відсутні в розібраному стані 

Площа ділянки, га 5,8 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та 

стан будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1956. Приміщення 
розібрані. 

Власник Будівельна компанія «Комсомпекс», м. Київ 

Варіанти використання: Для виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж  цілісним  майновим  комплексом  зі  

збереженням основного профілю діяльності 
Вартість, тис.грн За домовленістю 

Додаткова інформація: До підприємства підведено лінію електропередач. В 

наявності власна свердловина. Територія заводу 

асфальтована. Поряд проходять автомагістралі на м. 

Семенівку, м. Корюківку 
Транспортно-
логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 120,0 км 

до м. Києва, км 250,0 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 100 км 

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч  (Р-
12) 
– 0,5 км 
До  автодороги Київ  -  Чернігів  -  Нові  Яриловичі  

(на Гомель) М-01  – 2,5 км до залізничної станції, км Залізнична станція «Корюківка» - 35 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 253 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Власна свердловина, відстань до сільського водопроводу  

- 200 м 
каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Електропостачання  підведено  до  електричної  

підстанції потужністю 250 кВт 

теплопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 
Посада 
Прізвище, ім’я, по 

батькові Телефон, факс 
e-mail 

Будівельна компанія «Комсомпекс», м. Київ  

Директор будівельної компанії  «Комсомпекс»  

Сердюк Василь Іванович 
+380503108365 
Сільський голова с. Перелюб  

Саливон Сергій Миколайович 

+38 (04657) 2-42-49 
 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%EC%E5%ED%E0&amp;x=0&amp;y=0%23w12


 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 
Вільне приміщення: Хибалівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Місце розташування об`єкта:  

вул. Миру, 46 , с. Хибалівка, Куликівський р-н, 

Чернігівська обл., 16350 

Варіанти використання:  Для комерційної, 

виробничої та іншої діяльності  

Площа ділянки:  1,8 га  

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяні приміщення Хибалівська ЗОШ І-ІІ спупенів 

Місце розташування об’єкта: вул. Миру, 46, с. Хибалівка, Куликівський р-н, 

Чернігівська обл., 16350  

Загальна площа приміщень, м
2
 3682 кв.м. 

Площа ділянки, га 1,8 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд):  

Введено в експлуатацію 1990 році. кількість поверхів – 

2; площа цоколя приміщення – 1800 кв. м.; стіни – 

цегляні; висота приміщень: основні приміщення – 3,3 м.; 

спортивний зал – 6 м. 

На даний час незадіяні всі будівлі (будівля школи,  

котельня, теплиці). Стан приміщень задовільний. 

Власник Спільна власність територіальних громад сіл, селища 

Куликівського району 

Варіанти використання: Для виробничої, комерційної та іншої діяльності 

Умови придбання: Оренда, продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження основного профілю діяльності 

Вартість, тис.грн За експертною оцінкою 

Додаткова інформація: Відстань до р. Десна - 3 км 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

60 км 

144 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 135 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Чернігів-Прилуки-Пирятин (Т-25-01) -  6 

км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Вересоч» - 8 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 147 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

У наявності. Відстань до свердловин: 

№ 1 – 400 м; 

№ 2 – 1000 м. 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Вигріб 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведене до приміщень, електрична 

підстанція  загальною потужністю 160 кВА. Дозволена  



потужність 50кВт.  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна автономна твердопаливна котельня. 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Начальник відділу освіти Куликівської районної 

державної адміністрації 

Анюховська Людмила Петрівна 

(04643) 2-15-19 

osvita43@ne.cg.ukrtel.net 
 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 
Вільне приміщення:  
Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Місце розташування об’єкта:   

вул. Довгого, 112, с. Дроздівка, Куликівський р-

н, Чернігівська обл., 16331 

Варіанти використання: Для комерційної, 

виробничої та іншої діяльності  

Площа ділянки:  1,0 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяні приміщення територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

Місце розташування об’єкта: 16331, Україна, Чернігівська область, Куликівський 

район, с.Дроздівка,  

вулиця Довгого, 112 

Загальна площа приміщень, м
2
 754,7 м

2
 

Площа ділянки, га 1,0 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд):  

Введено в експлуатацію: стаціонарне приміщення – 

1929; колодязь – 1956; 
гараж – 1962; кухня – 1968; 

хлів – 1968; погріб – 1971; 

котельня – 1982; кількість поверхів – 1; 

стіни – цегляні; висота приміщень:  

стаціонарне приміщення – 3 м.; кухня – 2,5 м. На даний 

час незадіяні всі будівлі. Стан приміщень задовільний. 

Власник Спільна власність територіальних громад сіл, селища 

Куликівського району 

Варіанти використання: Для виробничої, комерційної та іншої діяльності 

Умови придбання: Оренда, продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження основного профілю діяльності 

Вартість, тис.грн За експертною оцінкою 

Додаткова інформація: - 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

50 км 

164 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 125 км  



до автомагістралі, км  До автодороги Чернігів-Прилуки-Пирятин (Т-25-01) -  8 

км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «ім. Бориса Олійника» - 10 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власний колодязь, підключена насосна станція, відстань 

до водопроводу с. Дроздівка – 30 м. 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

У наявності. 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підведено до газопроводу низького тиску. 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведене до приміщень – 0,4 кВ 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна автономна котельня. 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Лаврінчук Юрій Григорович 

(04643) 2-16-71; 2-24-87 

terzentr@ne.cg.ukrtel.net 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: ТОВ «Снек  Ленд» (Колишній Менський хлібокомбінат) 

Місце розташування об`єкта: вул. Б.Хмельницького 22, м. Мена, Чернігівська обл., 

15600 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 1 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяні приміщення колишнього Менського 

хлібокомбінату 

Місце розташування об’єкта: вул. Б.Хмельницького 22, м.Мена, Чернігівська 

обл.,15600 

Загальна площа приміщень, м
2
 920 м

2
. Площа виробничих приміщень (включаючи 

склад сировини) 650 м
2
, адмінприміщення 110 м

2
, склад 

160 м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 1,0 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та 

стан будівель і споруд): 

Підприємство займалось виробництвом 

хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів. 

На підприємстві збережені: будівля виробничого цеху, 

адміністративне приміщення, склади, водонапірна 

башта. Приміщення цегляні, одноповерхові, 

потребують капітального ремонту та завершення 

газифікації. 

Висота виробничих приміщень – 6 м; Висота складу – 

3 м, Висота адмінприміщення – 3 м. 

Власник ТОВ «Снек  Ленд» 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом 

Вартість, тис.грн Договірна 



Додаткова інформація: Зручне транспортне сполучення. 
До автомагістралі на м. Сосницю, м. Новгород- 

Сіверський - 0,5 км, до автомагістралі на м. 

Корюківку та м. Щорс 0,5 км. 

Транспортно-

логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, 

км до м. Києва, 

км 

66 км 
210 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 105 
км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч 
(Р-12) - 0,5 км 

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

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 219 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань 

до джерела підключення, 

м 

Власна свердловина та водонапірна вежа, відстань до 

водопроводу м. Мена – 100 м 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Каналізація в виробничих приміщеннях через 

вигрібну яму 

газопостачання: відстань 

до джерела підключення, 

м 

Газові комунікації до підприємства підведені, але газ не 

підключений (на час припинення виробничої діяльності 

газифікація підприємства - незавершена) 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Мережа електропостачання в наявності, 

трансформатор на території підприємства потужністю 

200кВА (КТП 536) 

теплопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Теплопостачання приміщень здійснювалось від 

власної котельні 

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

Телефон, факс 

e-mail 

ТОВ «Снек  Ленд» 

 

Грищенко Віктор Костянтинович 

+380502339856 

 

 

 
ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення:  комплексно-приймальний пункт 

Місце розташування об`єкта: с. Осьмаки, вул. Зарічна, буд.2, Менський р-н, 

Чернігівська обл., 15600 

Варіанти використання:  оренда 

Площа ділянки: 0,11  га 

 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Приміщення комплексно-приймального пункту 

Місце розташування об’єкта: с.Осьмаки, вул. Зарічна, буд. 2, Менський р-н, 

Чернігівська обл., 15600 
Загальна площа приміщень, м

2
 88 м

2
 

Площа ділянки, га 0,11 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1900 р.  

Одноповерхове приміщення,стіни дерев»яні, 

обкладені цеглою. Наявне водяне опалення, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%EC%E5%ED%E0&amp;x=10&amp;y=8%23w12


підключено до електропостачання (3х фазне), стан 

будівлі задовільний. Потребує капітального ремонту 
Власник Осьмаківська сільська рада (правовстановлюючі 

документи відсутні) 
Варіанти використання: Надання послуг населенню в ремонті та пошитті 

одягу (в наявності швейні машинки). Можливі інші 

варіанти використання. 
Умови придбання: оренда 
Вартість, тис.грн 19517 грн. 
Додаткова інформація: До приміщення піведено електропостачання, поряд 

проходить газопровід (10м). Водопостачання та 

каналізація відсутні. 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

75 км 

219 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 120 

км 

до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч  

(Р-12) 15 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Мена» - 17 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль»  - 234 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Потребує побудови свердловини. 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Потребує побудови локальної каналізації (вигрібної 

ями) 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Газопровід проходить на відстані 10 м. 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Мережа електропостачання в наявності, потребує 

заміни лічильника ( 3 фази) 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Автономне водяне опалення. 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Осьмаківський сільський голова 

Савченко Тетяна Василівна 

+ 38 (046) 44 43442 
osmakirada@gmail.com 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення:  їдальня (дільниці механізації) 

Місце розташування об`єкта: с.Осьмаки вул.Шевченка буд.90 

Варіанти використання:  оренда 

Площа ділянки: 0,03  га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Приміщення їдальня (дільниці механізації) 

 

Місце розташування об’єкта: с. Осьмаки вул.Шевченка, буд.90 

Загальна площа приміщень, м
2
 108 м

2
 

Площа ділянки, га 0,03 га 

Характеристика об’єкта  Рік введення в експлуатацію – 1984 р. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&find=1&text=%EC%E5%ED%E0&x=0&y=0#w12


(кількість поверхів, тип та стан будівель 

і споруд):  

Приміщення дерев»яне, одноповерхове, стан будівлі 

задовільний. 

Власник Осьмаківська сільська рада (правовстановлюючі 

документи відсутні) 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: оренда вільних приміщень 

Вартість, тис.грн 25933 грн 

Додаткова інформація: До підприємства підведено електропостачання, 

водопостачання  і наявна локальна  каналізація( 

вигрібна яма). Є погріб 12 кв.м. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

75 км 

219 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» 120км 

до автомагістралі, км  До автодороги  Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч  (Р-

12) – 15 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Мена» - 17 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль»  - 234 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключене до водопостачання  

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Локальна каналізація наявна ( вигрібна яма) 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

 Газопостачання відсутнє, до газопроводу середнього 

тиску - 150м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Мережа електропостачання в наявності, потребує 

заміни лічильника (3 фази) 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Потребує побудови котельні або встановлення 

опалювальних котлів. 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Осьмаківський сільський голова 

Савченко Тетяна Василівна 

+ 38 (046) 44 43442 

osmakirada@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: ТОВ «Фабрика «Деснянка» 

Місце  розташування  об`єкта: вул.  Шевченка, 47, м. 

Ніжин, Чернігівська обл., 16600 

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&find=1&text=%EC%E5%ED%E0&x=0&y=0#w12


Назва вільного виробничого 

приміщення 

ТОВ «Фабрика «Деснянка» 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Шевченка, 47, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 

(поштова  адреса:  вул.  Петровського,  5,  с.Червоний 

Колодязь Ніжинського району, Чернігівської обл.) 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м
2
 

Загальна площа 6867  м2, виробнича - 2881 м2 

Розмір земельної ділянки, га - 

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію – 1928; 
Кількість поверхів – 1; стіни – цегляні; стан 

приміщень – задовільний. 

Підприємство спеціалізується на виготовленні 

текстильної галантереї (ручної та машинної 

вишиванки). У структурі підприємства знаходяться 

виробничі приміщення: цех ручної та машинної 

вишивки; 

цех пошиву; цех розкрою; прачечна. 

Власник: Процко Раїса Кесарівна 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: За домовленістю з власником 

Вартість, тис.грн За домовленістю з власником 

Додаткова інформація: Підприємство підключено до мереж водопостачання, 

газопостачання та лінії електропередач. Територія 

заводу асфальтована. Розташоване на центральній 

вулиці м. Ніжина. Поряд проходять автомагістралі 

Москва-Бачівськ (12 км). 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

113 км 
153 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 175 
км 

до автомагістралі, км До  автодороги  Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин 

(Р-67) – 6 км 

До  автодороги  Кіпті - Глухів - Бачівськ (на Брянськ) 

М-02 (Київ-Москва) – 15 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Ніжин» - 4 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключено до міської водопровідної мережі 

каналізація: відстань  до  джерела Підключено до міської каналізаційної мережі 

підключення, м  

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підведено до газопроводу середнього тиску 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщень 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до теплових мереж – 400 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


Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

ТОВ «Фабрика «Деснянка» 

Директор   

Процко Раїса Кесарівна 

+380679513400 

 

 

 
ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільні приміщення: Незадіяні 2 корівники на 200 голів кожний  

Місце розташування об`єкта: с. Вороб'ївка, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл., 

16000 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності (утримання ВРХ в 

кількості 900-1000 голів) 

Площа ділянки:  2,8 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяні корівники 2 шт. на 200 голів кожний, 1 

відгодівельник на 500 голів 

Місце розташування об’єкта: с. Вороб'ївка, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська 

обл., 16000 

Загальна площа приміщень, м2   Балочно-стоїчний, ключечник, 2 приміщення – 2880 м2 , 

приміщення  - 2520 м2 

Площа ділянки, га 2,8 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Одноповерхові корівники у задовільному стані, недіючі, 

введені в експлуатацію: 1982 та 1986 роки. 

Власник Колишні власники ТОВ «Вороб’ївське» 

Варіанти використання: Утримання ВРХ в кількості 900-1000 голів 

Умови придбання: Продаж, оренда, спільна діяльність 

Вартість, тис.грн 2 корівника по 2300 тис. грн; відгодівельник - 4200,0 

тис. грн 

Додаткова інформація: Прикордонна зона,  під'їздні  шляхи з твердим 

покриттям 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

      до м.Н.-Сіверський, км  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

30 км 

200 км 

320 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Грем`яч» – 50   км 

до автомагістралі, км  До автодороги  Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч (Р12) - 

18  км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Новгород-Сіверський» - 30 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 350 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Власна артезіанська свердловина. Відстань від 

корівників до водонапірної вежі - 300 м, глибина 

буріння - 46 м, пропускна спроможність  - 25 м3   

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до  існуючого відведення - 70 м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерел підключення  газопроводу низького, 

середнього тиску - 1000 м 

електропостання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач 0,4 Квт - 320 м 



теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Вороб’ївська сільська рада 

Сільський голова Вороб’ївської сільської ради 

Бездітко Михайло Михайлович  

+38 (04658) 3-52-35 

  

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільні приміщення: Незадіяні 2 корівники на 200 голів кожний 

Місце розташування об`єкта: с. Гнатівка, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл., 

16000 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності (утримання ВРХ в 

кількості 1000 голів) 

Площа ділянки:  2,4 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяні корівники 2 шт. на 200 голів кожний, 1 

відгодівельник на 1000 голів 

Місце розташування об’єкта: с.Гнатівка, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська 

обл., 16000 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Балочно-стоїчний, 1 приміщення – 5760 м
2 
 

Площа ділянки, га 2,4 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель 

і споруд): 

Одноповерхова будівля на 50% у задовільному стані, 

не діюче, побудоване в 1982  році. 

Власник Власники колишнього ТОВ «Авангард» 

Варіанти використання: Утримання ВРХ в кількості 1000 голів 

Умови придбання: Продаж, оренда, спільна діяльність 

Вартість, тис.грн 12300,0 тис. грн.  

Додаткова інформація: Під'їздні шляхи з твердим покриттям 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м.Н-Сіверський, км  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

24 км 

148 км 

290 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Грем`яч» – 60   

км 

до автомагістралі, км  До автодороги  Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч (Р12) 

–  7 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Новгород-Сіверський» - 24 км  

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 336 км  

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна артезіанська свердловина. Відстань від 

відгодівельника до водонапірної вежі – 50 м, глибина  

буріння – 46 м, пропускна спроможність  - 25 м
3
   

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерел підключення газопроводу 

середнього тиску -  2 км 

електропостання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії 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 

Кудлаївська сільська рада 

Сільський голова Кудлаївської сільської ради 

Поступайло Катерина Олександрівна 

+38 (04658) 3-96-42 

 

                                  

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
Вільне приміщення: Незадіяне приміщення колишнього ВАТ «Носівський завод 

«Побідит»  

Місце розташування об`єкта: вул. Мринський шлях, 179, м. Носівка, Чернігівська 

область, 17100 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 4,5 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяні приміщення колишнього ВАТ «Носівський 

завод «Побідит» 

Місце розташування об’єкта: вул.  Мринський  шлях,179,  м.  Носівка,  Носівський 

район, Чернігівська область, 17100 

Загальна площа приміщень, м2
 Виробничих - 9860 м

2
, офісних - 4140 м

2
 

Площа ділянки, га 4,5 га 

Характеристика об’єкта 

(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

В наявності незадіяні приміщення: 
4-х поверхове адмінприміщення; 

6 виробничих модулів; 

Склад матеріалів з відповідним обладнанням тощо 

Власник Сокур Ростислав Анатолійович 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Оренда 

Вартість, тис.грн За домовленістю із власником 

Додаткова інформація: - 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

108 км 
115 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 183 
км 

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

Гомель) М-01 – 30 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Носівка» - 12 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 120 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна  глибинна  свердловина,  відстань  до  міської 

мережі - 2 км 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підведено до газопроводу середнього тиску 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщень, 

електрична підстанція потужністю 1,5 МВт 



теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна  теплова автономна  котельня  потужністю  4 

Гкал 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

 

Власник 

Сокур Ростислав Анатолійович 

+308675001122 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення  дитячого садочка с. Жовтневе 

Місце розташування об`єкта:  вул. Панченка,  22е, с. Жовтневе,  Прилуцького р-ну, 

Чернігівська обл., 17525 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,55 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього дитячого садка 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Панченка, 22е, с. Жовтневе, Прилуцький район, 

Чернігівська обл. 17525. 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м
2
 

Дитячий садок - 1240 м
2
, котельня – 200 м

2
 

Розмір земельної ділянки, га 0,55 га 

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію –  1991, 
Кількість поверхів –  2, 

Стіни-цегляні, перекриття - залізобетонні, висота 

приміщень – 2,8 м. 

На даний час незадіяні будівлі дитячого садка та 

котельні. Приміщення потребують капітального 

ремонту. 

Власник: Спільна власність територіальних громад сіл і селищ 

Прилуцького району 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда, спільна діяльність 

Вартість, тис.грн 330,0 тис.грн. 

Додаткова інформація: Приміщення розташоване в центрі населеного 

пункту. До дитячого садка підведений газопровід, 

водопровід, лінія електропередач, є власна система 

каналізації. Територія асфальтована 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Прилуки, км 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

34 км 
156 км 

128 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 243 
км, «Юнаківка» - 259 км 

до автомагістралі, км До автодороги Київ-Суми- Юнаківка, Н-07 – 17 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Галка» – 10 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 117 км 

Інженерна інфраструктура  



водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до водопроводу –  30 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Власна каналізація 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

До котельні підведений газопровід 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Трансформаторна підстанція на території об’єкта 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна котельня на природному газу 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Жовтневська сільська рада 

Сільський голова 

Степаненко Микола Олександрович 

+38 (04637) 6-87-21 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення дитячого садочка с. Погреби 

Місце розташування об`єкта: вул. Ніжинська, 86, с.Погреби, Прилуцький р-н, 

Чернігівська обл., 17560 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,70 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення дитячого садочка 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул.  Ніжинська,  86,  с.  Погреби, Прилуцький  

район, Чернігівська обл., 17560 
Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м
2
 

Офісних приміщень - 976,7 м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 0,70 га 

Характеристика об’єкта: - 

 Рік введення в експлуатацію  - 1988; Кількість 
поверхів - 2; Стіни - цегляні, перекриття 
залізобетонні; Висота приміщень - 2,92 м; 
Стан приміщень задовільний; 
Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: Погребівська сільська рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 
Умови придбання: Продаж, оренда, спільна діяльність 

Вартість, тис.грн 500,0 тис.грн 

Додаткова інформація: Приміщення розташоване в центрі населеного 

пункту. Поряд проходить автомагістраль на м. Київ 
Транспортно-логістична 
інфраструктура  

 

до м.Прилуки, км 

до м. Чернігова, 

км 

40,0 км 
190,0 км 

до м.Києва, км 100,0 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного  пункту пропуску  «Сеньківка» -  
320 
км. до автомагістралі, км До автодороги Київ - Суми - Юнаківка (Н – 07) - 1 км 

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



до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 110 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відстань до водопроводу - 50 м, до діючої 

водонапірної башти - 600 м 
каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна каналізація 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

середнього тиску) - 100 м 
електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщення, 220 кВт 

теплопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Парове опалення 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Погребівська сільська рада  

Сільський голова 
Хоменко Володимир Миколайович 

+38 (04637) 6-83-60 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення  лікарня с. Білорічиця 

Місце розташування об`єкта: вул. Садова, 3, с. Білорічиця, Прилуцький р-н, 

Чернігівська обл., 17526 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 2,8 га 

 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяні приміщення колишньої Білорічицької лікарні 

Місце розташування об’єкта: вул. Садова, 3, с. Білорічиця, Прилуцький р-н, 

Чернігівська обл., 17526 
Загальна площа приміщень, м

2
 Лікарня - 130 м

2
, гараж – 50,0 м

2
, харчоблок – 10,0 м

2
 

Площа ділянки, га 2,8 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1970;  

Кількість поверхів – 1; Стіни - цегляні; Висота 

виробничих приміщень – 2,8 м; Стан приміщень – 

задовільний. На даний час в наявності наступні 

будівлі (незадіяні приміщення): приміщення 

лікарні, харчоблоку та гаража. Приміщення 

потребують капітального ремонту. 

Власник Спільна  власність  територіальних  громад  сіл  і  

селищ Прилуцького району. 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 
Умови придбання: Продаж, оренда, спільна діяльність 
Вартість, тис.грн 92,3 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення  розташоване  в  центрі  населеного  

пункту. Під’їзд – дорога з твердим покриттям. 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 
до м. Прилуки, км 

до м. Чернігова, 

км 

35,0 км 
150,0 км 

до м. Києва, км 130,0 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До  міжнародних  пунктів  пропуску:  «Сеньківка»  -  
248,0 
км, «Юнаківка» - 264,0 км. 



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

67) – 15,0 км 

До автодороги  Київ – Суми - Юнаківка (на Курськ) Н-

07 – 15,0 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція « Галка» – 14,0 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 112 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань  до  мережі  централізованого  
водопостачання  - 10,0 м 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Каналізація на вигріб 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

середнього тиску) - 20,0 м 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщень. 

теплопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

- 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Білорічицька сільська 

рада Сільський голова 
Коваленко Валерій Миколайович 
+38 (04637) 6-85-89 
- 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
Вільне приміщення: Колишнє приміщення  школи с. Білошапки 
Місце розташування об`єкта: вул. Центральна, 1, с. Білошапки, Прилуцький  р-н, 

Чернігівська обл., 17594 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 1,5 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяні приміщення колишньої Білошапківської 
ЗОШ 

Місце розташування об’єкта: вул.  Центральна,  1,  с.  Білошапки,  Прилуцький  р-

н, Чернігівська обл., 17594 
Загальна площа приміщень, м

2
 Школа – 3200 м

2
, котельня – 50 м

2
. 

Площа ділянки, га 1,5 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1987; Кількість поверхів 
– 2; Стіни – цегляні; Перекриття – плити залізобетонні; 
Висота приміщень – 2,5 м; Стан приміщень – 
задовільний; 
На  даний  час  в  наявності  наступні  будівлі  

(незадіяні приміщення): приміщення школи та 

котельні. 
Власник Спільна  власність  територіальних  громад  сіл  і  

селищ Прилуцького району. 
Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда, спільна діяльність 

Вартість, тис.грн 243,8 тис.грн 

Додаткова інформація: Приміщення розташоване в центрі населеного 

пункту. До будівлі підведена лінія електропередач, 

водо постачання і каналізація на вигріб, тепло 

постачання.  Дорога з твердим покриттям. 



Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Прилуки, км 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

35,0 км 
250,0 км 
150,0 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 
273,0 
км, «Юнаківка» - 259,0 км. до автомагістралі, км До автодороги  Чернігів - Ніжин – Прилуки – 
Пирятин (Р-67) – 18,0 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Линовиця» – 18,0 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 136,0 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Підключене до мережі централізованого 

водопостачання 
каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Каналізація на вигріб 

газопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Газопровід відсутній 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщень. 

теплопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Власна автономна котельна на відстані до 50 м 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Білошапківська сільська рада  

Сільський голова 
Монька Галина Андріївна 
+38 (04637) 6-11-38 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення школи с. Мазки 

Місце розташування об`єкта: вул. Миру, 88, с. Мазки, Прилуцький р-н, Чернігівська 

обл., 17524 

Варіанти використання: Для виробничої діяльності 

Площа ділянки: 1,2 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишньої Мазківської школи 

Місце розташування об’єкта: вул. Миру, 88, с. Мазки, Прилуцький р-н, Чернігівська 

обл., 17524 

Загальна площа приміщень, м2
 200 м2

 

Площа ділянки, га 1,2 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1935-1936; 
Кількість поверхів – 1; Стіни - дерев’яні обкладені 

цеглою (білою); Перекриття – дерев’яне; Висота 

приміщень – більше 3 м; Стан приміщень – 

задовільний. 

Власник Спільна власність територіальних громад сіл і селищ 

Прилуцького району 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж 

Вартість, тис.грн - 60,7 тис. грн. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%EC%E5%ED%E0&amp;x=0&amp;y=0%23w12


Додаткова інформація: Будівля розташована в десяти метрах від 

центрального газопроводу. Під’їзд – дорога з твердим 

покриттям. Біля будівлі яблуневий сад 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Прилуки, км 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

25,0 км 
170,0 км 

120,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародних пунктів пропуску: «Сеньківка» - 280 
км, «Юнаківка» - 255 км. 

до автомагістралі, км До автодороги  Київ – Суми - Юнаківка Н-07 - 200 м 

до залізничної станції, км Залізнична станція Прилуки - 25,0 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення - 30 м  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до джерела підключення - 300 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Мазківська сільська рада 

Мазківський сільський голова 

Бербушенко Галина Миколаївна 

+38 (04637) 6-72-96 

- 
 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення  школи с. Нетяжино 

Місце розташування об`єкта: вул. Перемоги, 9, с. Нетяжино, Прилуцький р-н, 

Чернігівська обл., 17572 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 1,0 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишньої школи с.Нетяжино 

Місце розташування об’єкта: вул.   Перемоги,   9,   с.   Нетяжино,   Прилуцький   р-н, 

Чернігівська обл., 17572 

Загальна площа приміщень, м2
 600 м2

 

Площа ділянки, га 1,0 га 

Характеристика об’єкта 

(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1940, прибудова - 1980; 
Кількість поверхів – 1; Стіни – дерево/цегла; 

Висота виробничих приміщень – 3,5 м; Стан 

приміщень – задовільний. 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник Спільна власність територіальних громад сіл і селищ 

Прилуцького району. 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 



Вартість, тис.грн 80,9 тис.грн 

Додаткова інформація: Приміщення розташоване в центрі населеного пункту. 

До будівель підведена лінія електропередач. Під’їзд – 

дорога з твердим покриттям 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Прилуки, 
км до м. 

Чернігова, км до 

м. Києва, км 

35,0 км 
180,0 км 

130,0 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародних пунктів пропуску: «Сеньківка» - 250 
км, «Юнаківка» - 225 км. 

до автомагістралі, км До автодороги  Київ – Суми - Юнаківка (на Курськ) Н- 
07 – 13 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Прилуки» – 38 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відсутнє 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 
Відстань до джерела підключення - 300 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Нетяжинська сільська рада 

Сільський голова 

Тютюнник Олексій Іванович 
+ 38(04637) 6-12-35 

- 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Добрянський  хлібзавод  

Місце розташування  об`єкта:  вул. К.Маркса, 74, смт. Добрянка, Ріпкинський р-н, 

Чернігівська обл., 15011  

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,64 га 
 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяні приміщення колишнього Добрянського 

хлібозаводу 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Ріпкинське сільське споживче товариство 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. К.Маркса, 74, смт. Добрянка, Ріпкинський р-н, 

Чернігівська обл., 15011  

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м
2
 

1259,2 м
2
, виробничих – 729,2м

2
, складських – 406,4 м

2
, 

адміністративне приміщення – 123,6м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 0,64 га 



Характеристика об’єкта: Кількість поверхів – 2; 

Стіни – цегляні; 

Висота виробничих приміщень – 4,5м; 

Висота складських приміщень – 3 м; 

Стан приміщень – задовільний; 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: Ріпкинське сільське споживче товариство 

Напрями використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження основного профілю діяльності 

Вартість, тис.грн Згідно оцінки 

Додаткова інформація: Уся територія огороджена металевою сіткою та 

частково дерев’яним парканом; покриття 

асфальтоване,   електро - та телефонна мережі в 

діючому стані 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м.Київ, км 

72 км 

255 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» – 

6 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Одеса-Санкт-Петербург (Е95) – 12 км 

до залізничної станції, км До залізничної станції «Горностаївка» – 1 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 293 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

На території встановлена водонапірна вежа 

Рожновського 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Вигрібна яма 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску – 15 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

На території хлібопекарні розташована електрична 

підстанція, потужністю 100 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Посада, 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

 e-mail 

Ріпкинське сільське споживче товариство 

Голова правління Ріпкинського ССТ 

Примаченко Тетяна Миколаївна 

+ 38 (04641) 2-24-65 

repky.hleb@ukr.net 
 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Любецька хлібопекарня 

Місце розташування  об`єкта: вул. Перемоги, 36, смт. Любеч, Ріпкинський район, 

Чернігівська обл., 15041 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,30 га 

 



Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяні приміщення Любецької хлібопекарні  

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Ріпкинське сільське споживче товариство 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Перемоги, 36, смт. Любеч, Ріпкинський район, 

Чернігівська обл., 15041  

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м
2
 

413,4 м
2
, в т.ч.: виробничий та адміністративний 

корпус – 343,7 м
2
, складські приміщення – 69,7 м

2
.  

Розмір земельної ділянки, га 0,30 га 

Характеристика об’єкта: Хлібопекарня припинила свою діяльність у 2005 році. 

Кількість поверхів – 1; 

Стіни – цегляні; 

Висота виробничих приміщень – 4м; 

Висота складських приміщень – 3м; 

Стан приміщень – задовільний; 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: Ріпкинське сільське споживче товариство 

Напрями використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження основного профілю діяльності 

Вартість, тис.грн Згідно оцінки 

Додаткова інформація: Уся територія огороджена дерев’яним парканом; 

покриття асфальтоване,   електро - та телефонна 

мережі в діючому стані,   газопровід  проходить на 

відстані 300 м. За 300 м від  центру селища. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м.Києва, км 

60 км 

210 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» – 

50 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Одеса-Санкт-Петербург (Е95) – 35 км 

до залізничної станції, км До залізничної станції «Неданчичі» – 28 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 248 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Централізоване водопостачання 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Вигрібна яма 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу низького тиску – 20 км 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

На території хлібопекарні розташована  електрична 

підстанція, потужністю 100 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Посада, 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

 e-mail 

Ріпкинське сільське споживче товариство 

Голова правління Ріпкинського ССТ 

Примаченко Тетяна Миколаївна 

(04641) 2-24-65 

repky.hleb@ukr.net 
 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 



 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 
Вільне приміщення: Любецький овочесушильний завод 

Місце розташування  об’єкта: вул. Перемоги, 38, смт. Любеч, Ріпкинський район, 

Чернігівська обл., 15041 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 2,11 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Любецький овочесушильний завод  

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Ріпкинський  «Коопзаготпром» Ріпкинської 

райспоживспілки 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Перемоги, 38, смт. Любеч, Ріпкинський район, 

Чернігівська обл., 15041   

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м
2
 

3899,2 м
2
, в т.ч.: виробничі корпуси – 2755,4м

2
, 

адміністративні приміщення – 180 м
2
, складські 

приміщення – 963,8 м
2
. 

Розмір земельної ділянки, га 2,11 га 

Характеристика об’єкта: Кількість поверхів - 1; 

Стіни - цегляні; 

Висота виробничих приміщень - 4,5м; 

Висота складських приміщень - 3м; 

Стан приміщень -  задовільний; 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: Ріпкинська райспоживспілка 

Напрями використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження основного профілю діяльності 

Вартість, тис.грн Згідно оцінки 

Додаткова інформація: Припинив свою діяльність з 01.01.2013. Покриття 

асфальтобетонне. Електро- та телефонна мережі, 

системи водопостачання та водовідведення, опалення-

парове в недіючому стані. Також є очисні споруди та 

поля фільтрації. Газопровід проходить на відстані 300 

м. Об’єкти потребують капітального ремонту. Наявне 

технологічне обладнання. Значна частина обладнання 

потребує ремонту. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м.Київ, км 

50 км 

210 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» – 

50 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Одеса-Санкт-Петербург (Е95) – 50 км 

до залізничної станції, км До залізничної станції «Неданчичи» – 28 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 248 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Водонапірна башня 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

В наявності очисні споруди  та поля фільтрації 



газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу низького тиску – 80 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

На території хлібопекарні розташована  електрична 

підстанція, потужністю 100 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Пічне опалення 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Ріпкинська райспоживспілка  

Голова правління РСС  

Кочубей Іван Іванович 

(04641) 2-14-43 

rssrep@ukr.net 
 

 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Приміщення  колишнього гончарного цеху № 1    

Місце розташування  обєкта: вул. Ріпкинська, с. Олешня, Ріпкинський р-н, Чернігівська 

обл., 15030 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 3 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Приміщення  колишнього гончарного цеху № 1   

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Олешнянська сільська рада 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Ріпкинська, с. Олешня, Ріпкинський р-н, 

Чернігівська обл., 15030  

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м
2
 

Загальна – 936 м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 3,0 га 

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію – 1973 

Стіни – цегляні, дах – м’яка покрівля 

Висота приміщень – 3 м. 

Стан приміщень незадовільний, потребує капітального 

ремонту. 

Власник: Олешнянська сільська рада 

Напрями використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж  або оренда 

Вартість, тис.грн Згідно оцінки 

Додаткова інформація: Рік припинення експлуатації – 2003. Водопостачання, 

газопостачання, електропостачання, опалення, 

каналізація – відсутні. 

Поряд проходить дорога з твердим покриттям 

обласного значення. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 69  км 



до м. Києва 226 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» – 

29 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Одеса – Санкт-Петербург (Е95) – 9 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Грибова Рудня» – 2 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 264 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Вигрібна яма 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску – 700 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до електропідстанції 100 кВт – 50 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Олешнянська сільська рада 

Сільський голова  

Сорока Людмила Михайлівна 

(04641) 4-61-88 

oleshnq@meta.ua 
 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Приміщення  колишнього гончарного цеху № 2    

Місце розташування  обєкта: вул. Ріпкинська, с. Олешня, Ріпкинський р-н, Чернігівська 

обл., 15030 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 3 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Приміщення  колишнього гончарного цеху № 2   

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Олешнянська сільська рада 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Ріпкинська с. Олешня Ріпкинський р-н, 

Чернігівська обл., 15030  

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м
2
 

Загальна – 448 м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 3,0 га 

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію – 1973 

Стіни – цегляні, дах – м’яка покрівля. Висота 

приміщень – 3 м. Стан приміщень незадовільний, 

потребує капітального ремонту. 

Власник: Олешнянська сільська рада 

Напрями використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж  або оренда 

Вартість, тис.грн Згідно оцінки 

Додаткова інформація: Рік припинення експлуатації – 2003.  



Водопостачання, газопостачання, електропостачання, 

опалення, каналізація – відсутні. 

Поряд проходить дорога з твердим покриттям 

обласного значення. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

69 км 

226 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 

29  

до автомагістралі, км  До автодороги Одеса – Санкт-Петербург (Е95) - 9 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Грибова Рудня» - 2 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 264 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Вигрібна яма 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

До газопроводу середнього тиску - 700 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

До електропідстанції, 100 кВт -50 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс,e-mail 

Олешнянська сільська рада 

Сільський голова  

Сорока Людмила Михайлівна  

(04641) 4-61-88 

oleshnq@meta.ua 
 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: колишнього дитячого садка     

Місце розташування  обєкта: вул. Чернігівська, 1, с. Голубичі, Ріпкинський р-н 

Чернігівська обл., 15072 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,6 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Приміщення колишнього дитячого садка 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Голубицька сільська рада 

Місце розташування об’єкта: вул. Чернігівська, 1, с. Голубичі, Ріпкинського р-ну 

Чернігівська обл., 15072 

Загальна площа приміщень, м
2 

  Приміщення дитячого садка - 459,5м
2
, підвальне 

приміщення - 496,7 м
2
, сарай 31,5 м

2
, погріб -7,4 м

2 
  

Площа ділянки, га 0,6 га  

Характеристика об’єкта  Рік введення в експлуатацію – 1990; 



(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

кількість поверхів – 1; є підвальне приміщення; 

стіни –  цегляні; висота приміщень – 3,0 м. 

стан приміщень – задовільний; 

На даний час в наявності наступні будівлі (незадіяні 

приміщення): будівля дитячого садка, сарай, погріб, 

котельня, пожежний резервуар. Приміщення 

потребують капітального ремонту. 

Власник Голубицька сільська рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда  

Вартість, тис.грн  Згідно експертної оцінки 

Додаткова інформація: Є можливість підключення до газопроводу, лінії 

електропередач.  

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

35,0 км 

180,0 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 с. Голубичі – 30 

км 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску – 30 км 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до електричної підстанції, потужністю 100 кВт 

– 30 км 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Автономна котельня в незадовільному стані. 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Голубицька сільська рада 

Красножон Микола Павлович  

cільський голова 

+38 (04641) 4-63-72 

 
 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишні судоремонтні майстерні (комплекс будівель на р. Дніпро) 

Місце розташування: вул. Замкова, 38, смт. Любеч, Ріпкинський район, Чернігівська 

обл., 15041 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки: 8,8871 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Колишні судоремонтні майстерні (комплекс будівель 

на р. Дніпро в Чернігівській області) 



Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Чернігівська філія АСК «Укррічфлот»  

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Замкова, 38,  смт. Любеч, Ріпкинський р-н, 

Чернігівська обл., 15041 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), кв. м 

4376,8 м
2
,
 
виробничих – 3535,7 м

2 
, офісних – 498 м

2
, 

складських –343,1 м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 8,8871  га   

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію  – 1972; 

кількість поверхів – 1; 

стіни (крім лісопильного цеху та прохідної) – цегляні;  

висота виробничих приміщень-4,5м; 

висота складських приміщень-4м; 

стан приміщень – задовільний. 

На даний час в наявності наступні будівлі: 

1. Будівля котельного обладнання з адмін. 

побутовою будівлею загальною площею 2686,7 м
2
, 

адміністративно-побутова двоповерхова частина - 

455,8 м
2
, виробнича частина - 2230,9м

2
. 

2. Будівлі трансформаторних підстанцій площею 

81,8 м
2
 і 20,6 м

2
. 

3. Будівля ковальського цеху - 301,2 м
2
. 

4. Будівля механічного цеху - 379,8 м
2
. 

5. Будівля лісопильного цеху - 185,2 м
2
 

6. Будівля котельної – 136,9 м
2
. 

7. Будівля прохідної – 23,6 м
2
. 

8. Будівля компресорної та електроцеху – 199,3 

м
2
. 

9. Будівля гаражу – 241,2 м
2
. 

10. Будівля складу – 94,8 м
2
. 

11. Будівлі вбиральних – 3,6 м
2
  і 3,5 м

2
. 

12. Артсвердловина  на  виробництві – 18,6 м
2
. 

Власник: ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 

Напрями використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом  

Вартість, тис.грн Договірна 

Додаткова інформація: До підприємства підведені лінія електропередач і 

каналізація, артезіанська свердловина; в наявності 

власна котельня на твердому паливі. Будівлі обладнані 

інженерними комунікаціями, які знаходяться у 

відокремленій від житлових будинків зоні, територія 

огороджена. До об’єкта підходить під’їзна дорога з 

твердим покриттям та водний шлях. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Київа, км 

65 км 

193 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» – 

60 км 

до автомагістралі, км  До автодороги  Київ - Чернігів – Нові Яриловичі (М-

01) – 34 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Неданчичі» - 28 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 231 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до Власна артезіанська свердловина 



джерела підключення, м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Власні очисні споруди 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власні: Лінія електропередач 10 кВ,  підстанції 10/0,4 

кВ: основна - потужністю 160 кВА та резервна - 

потужністю 630 кВА. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна котельня на твердому паливі 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

 

e-mail 

Відділ управління нерухомістю АСК «Укррічфлот»  

Зуйко Анастасия 

Тел.: +38 (044) 594 56 37,  

+38 (050) 440 64 84 

 real_estate@ukrrichflot.ua 

Anastasiya.Zuyko@ukrrichflot.com.ua 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
Вільне приміщення: цілісний  майновий комплекс « Інкубатор» 

Місце розташування: вул. Петровського,  смт. Ріпки, Чернігівська обл., 15000  

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 0,5 га 
 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяні приміщення цілісного – майнового 

комплексу «Інкубатор» 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо  

Ріпкинська селищна рада 

Місце розташування об’єкта: вул. Петровського,  смт. Ріпки, Чернігівська обл., 15000 

(юридична адреса: смт.Ріпки, вул.Київська, 86.) 

Загальна площа приміщень, м
2 

  400,0 м
2
,
 
виробничих – 250,0 м

2 
, складських – 

 
150,0 м

2
 

Площа ділянки, га 0,5 га  

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Передано в комунальну власність – 2004; 

кількість поверхів – 1; стіни – цегляні;                                     

висота виробничих приміщень – 3,0м;  

висота складських приміщень – 3,0м.,   

стан приміщень – задовільний; 

На даний час в наявності наступні будівлі (незадіяні 

приміщення): інкубатора, гараж на 4 автомобілі. 

Приміщення потребують капітального ремонту.                                                                          

Власник Комунальна власність Ріпкинської селищної ради 

Напрями використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Оренда, продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження основного профілю діяльності 

підприємств 

Вартість, тис.грн   36,3 тис. грн (балансова вартість) 

Додаткова інформація: До підприємства підведена лінія електропередач 10 кВ. 

Територія комплексу асфальтована. Поряд проходить 

автомагістраль  на с. Нові Яриловичі (на Гомель), м. 

Чернігів,  м. Київ. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

 

до м. Чернігова, км 30 км 

mailto:real_estate@ukrrichflot.ua


до м. Києва, км 190 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» – 

25 км 

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

Гомель) М-01  – 0,4 км 

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

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 228 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до центрального водопроводу смт. Ріпки – 

200  м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до центральної каналізаційної мережі смт 

Ріпки – 1300 м 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску – 200 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщень, 

електрична підстанція потужністю 100 кВт   

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власне автономне пічне опалення (тверде паливо) 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Ріпкинська селищна рада 

Гарус Сергій Володимирович 

Селищний голова  

(04641) 2-17-40 

r.s-rada@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Вільне приміщення: Комплекс виробничих приміщень 

ВАТ «Райагротехсервіс» 

Місце розташування об’єкта: вул. Горавовка, 45, м. 

Семенівка, Чернігівська обл., 15400 

Варіанти використання: Для виробничої та комерційної 

діяльності 

Площа ділянки: 5,86 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення 

Комплекс виробничих приміщень 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

ВАТ «Райагротехсервіс» 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 
вул. Горавовка, 45,  м.  Семенівка,  Чернігівська  обл., 

15400 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м
2
 

Будівля контори – 200,6 м
2
, будівля контори автопарка 

2-х поверхова - 551,8 м
2
. Приміщення складу 

автозапчастин – 672,6 м
2
. Гараж автопарка – 374,5 м

2
. 

Склад запчастин – 547,2 м2. Контрольно-пропускний 

пункт – 167,2 м
2
. Будівля комплектовки – 167,5 м

2
. 

Приміщення гаражу – 1361,5 м
2
. Гараж автопарка – 

561,7 м
2
. Будівля технічного обмінного пункту – 203,4 

м
2
. Ангар – 612,0 м

2
. Будівля майстерні – 1616,6 м

2
. 

Котельня – 285,7 м
2 

. 

Розмір земельної ділянки, га 5,86 га 



Характеристика об’єкта: Кількість поверхів – 1. Стіни – залізобетонні та 

цегляні Стан приміщень – задовільний 

Приміщення потребують ремонту 

Власник: ВАТ «Райагротехсервіс» 

Варіанти використання: Для виробничої та комерційної діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом без збереження 

основного профілю діяльності 

Вартість, тис.грн 210,2 тис грн. 

Додаткова інформація: В наявності артсвердловина, дорога до комплексу 

асфальтована 

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» - 

12 км 

до автомагістралі, км До    автодороги    Контрольно    –    пропускний    пункт 

«Миколаївка» - Семенівка – Новгород – Сіверський - 

Глухів – контрольно – пропускний пункт «Катеринівка» 

(Р - 65) - 200 м 

До автодороги Чернігів – Мена – Сосниця – Грем`яч (Р - 

12) – 58 км 

до залізничної станції, км До станції «Семенівка» – 2 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Артсвердловина на території комплексу 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Централізоване  водовідведення  проходить  по  

центру міста, можливе індивідуальне водовідведення 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до мережі – 100 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Приміщення підключені до лінії електропередач 10 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Котельня на території комплексу 

Контактна особа: 
Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

ВАТ «Райагротехсервіс»  

Голова правління 

Іваненко Микола Михайлович 

+38 (04659) 2-15-33; 2-11-54; +380504157617 

semadm_post@cg.gov.ua 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Незадіяне приміщення колишньої 

Бондарівської школи 

Місце розташування об`єкта: с. Бондарівка Сосницький район 

Чернігівська обл.,16153 

Варіанти   використання: для   комерційної   діяльності   (база 

відпочинку, зелений  чи сільський туризм) 



Площа ділянки: 0,5 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишньої Бондарівської школи 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Бутівська сільська рада 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

с. Бондарівка Сосницький район Чернігівська обл., 
16153 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м2
 

240,0 м2
 

Розмір земельної ділянки, га 0,50 га 

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію –  1907 рік Кількість 

поверхів – 1; 

Стіни - дерев’яні, обкладені  цеглою; Висота 

приміщення – 3,5 м; 

Стан приміщення - задовільний; Приміщення потребує  

поточного ремонту 

Власник: Бутівська сільська рада 

Варіанти використання: Для  комерційної  діяльності  (база  відпочинку,  

зелений чи сільський туризм) 

Умови придбання: Продаж 

Вартість, тис. грн 14,3 тис. грн (балансова вартість) 

Додаткова інформація: Неподалік від приміщення  знаходиться озеро, ліс, луки 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до смт Сосниця, км до 

м. Чернігова, км до м. 

Києва, км 

21  км 
112  км 

242  км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Грем`яч» – 155 км 

до автомагістралі, км До автодороги Сосниця - Шаповалівка - /М-02/   (Т-
25- 
21) – 12 км до залізничної станції, км Залізнична станція «Бондарівка» - 1,5 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 255 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщень. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Опалення водяне 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Бутівська сільська рада  

Голова сільської ради  

Горда Анатолій Іванович 

+38 (04655) 2-36-42 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%F8%E0%EF%EE%E2%E0%EB%B3%E2&amp;x=7&amp;y=2%23w12


ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне  приміщення:  Незадіяні  приміщення  колишнього 

дитячого садка в с.Бутівка 

Місце розташування об`єкта: с. Бутівка, Сосницький район, 

Чернігівська обл., 16152 

Варіанти використання: для комерційної діяльності (база 

відпочинку, зелений  чи сільський туризм) 

Площа ділянки: 0,55 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяні  приміщення  колишнього  дитячого  садка  в 

с.Бутівка 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Бутівська сільська рада 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

с. Бутівка, Сосницький район, Чернігівська обл., 16152 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м2
 

493,4 м2
 

Розмір земельної ділянки, га 0,55 га 

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію – 1975; 
Кількість поверхів – 1; 

Стіни цегляні; 

Висота приміщення – 3,0 м. 

Стан приміщення задовільний, але потребує 

капітального ремонту 

Власник: Бутівська сільська рада 

Варіанти використання: Для комерційної діяльності (база відпочинку, зелений 

чи сільський туризм) 

Умови придбання: продаж чи оренда 

Вартість, тис. грн 140,6 (оціночна вартість) 

Додаткова інформація: Неподалік знаходиться р. Десна, ліс, луги 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до смт. Сосниця, км 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

16 км 
103 км 

223 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Грем`яч» – 150 км 

до автомагістралі, км До автодороги Сосниця - Шаповалівка - /М-02/  (Т-25- 
21) – 6 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Бондарівка» – 8 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 232 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до сільських водопровідних мереж – 250 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач – 200 м 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-%D0%BF?nreg=301-2012-%EF&amp;find=1&amp;text=%F8%E0%EF%EE%E2%E0%EB%B3%E2&amp;x=7&amp;y=2%23w12


теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Опалення водяне 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Бутівська сільська рада 

Голова сільської ради 

Горда Анатолій 

Іванович 

+38 (04655) 2-36-42 
 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
Вільне приміщення: Незадіяне приміщення картоплесховища в с. Змітнів 
Місце розташування об`єкта: с. Змітнів, Сосницький район, Чернігівська обл., 16141 

Варіанти використання: Для комерційної та виробничої діяльності 

(картоплесховище, ангар для зберігання техніки, пилорама тощо) 

Площа ділянки: 0,10 га 

 

Назва вільного  

виробничого приміщення 

Незадіяне приміщення картоплесховища в с. Змітнів 

Назва підприємства, організації, 
установи тощо 

Змітнівська сільська рада 

Місце розташування об’єкта 
(поштова адреса): 

с. Змітнів Сосницький район, Чернігівська обл., 16141 

Площа приміщень (виробничих, 
офісних), м

2
 

135,6 м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 0,10 га 

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію –1976; Стіни – цегляні; 

Висота приміщення – до 5 м. Стан приміщення 

задовільний, але потребує капітального ремонту 
Власник: Змітнівська сільська рада 

Варіанти використання: Для      комерційної та виробничої діяльності 

(картоплесховище, ангар для зберігання  техніки, 

пилорама  тощо) 
Умови придбання: Продаж чи оренда 

Вартість, тис. грн 70,0 тис. грн (балансова вартість) 

Додаткова інформація: - 

Транспортно - 

логістична 

інфраструктура 

 

до смт. Сосниця, 

км до м. Чернігова, 

км до м. Києва, км 

18 км 
110 км 
246 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Грем`яч» – 160 км 

до автомагістралі, км До автодороги Сосниця – Короп (Т-25-16) – 0,1 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Мена» – 40 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 270 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відстань до сільської водопровідної мережі - 200м 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відсутнє 



електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач 10 кВт і 

трансформаторної підстанції – 50 м 
теплопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Змітнівська сільська рада  

Голова сільської ради  

Засько Василь Дмитрович 
+38 (04655) 2-34-42, 2-34-31 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Незадіяне приміщення колишнього хлібозаводу 

Місце розташування об`єкта: вул. Леніна, 100, смт. Срібне, Чернігівська обл., 17300 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Площа ділянки: 11,785 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього хлібозаводу 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

- 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Леніна, 100, смт. Срібне, Чернігівська обл., 17300 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м2
 

1315,2 м2
 

Розмір земельної ділянки, га 11,785 га 

Характеристика об’єкта: Рік введення в експлуатацію – 1968; Кількість поверхів 
– 1; Стіни – цегляні; Висота виробничих приміщень – 

4,5 м; 

Висота складського приміщення – 3,0 м., Висота 

офісного приміщення – 2,6 м. Стан приміщень – 

задовільний; потребують капітального ремонту 

Власник: Встановлюється 

Варіанти використання: Для комерційної чи виробничої діяльності 

Умови придбання: Аукціон 

Вартість, тис.грн 1000 тис. грн. 

Додаткова інформація: До підприємства підведений газопровід, лінія 

електропередач, трансформаторна підстанція 

потужністю 40 кВа. В наявності свердловина і 

водонапірна башта. Територія заводу частково 

асфальтована. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

210 км 
180 км 

до   кордону   (найближчий   пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» - 250 
км 

до автомагістралі, км До автодороги Київ – Суми - Юнаківка (на Курськ) Н - 

07  - 1 км 



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

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 190 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Власна артезіанська свердловина та водонапірна башта 

на ділянці 

каналізація:  відстань  до  джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підведено  газопровід  середнього  тиску,  приміщення 

газифіковане 

електропостачання:  відстань  до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщень, 

трансформаторна підстанція потужністю 40 кВа 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Срібнянська районна державна адміністрація 

Заступник голови районної державної адміністрації 

Мартинюк Ірина Іванівна 

+38 (04639) 2-13-71, 2-15-42 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільні приміщення: Незадіяне приміщення комунгоспу - Баня 

Місце розташування об`єкта:вул. Робітнича, 5, смт. 

Талалаївка, Чернігівська обл, 17200 

Варіанти використання: Для комерційної діяльності 

Площа ділянки: 0,6 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення комунгоспу - Баня 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Виробниче управління житлово-комунального 

господарства 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Робітнича, 5, смт. Талалаївка, Чернігівська обл, 

17200 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м2
 

540 м2 

Розмір земельної ділянки, га 0,6 га 

Характеристика об’єкта: З 1995 року підприємство не працює. На даний час 

має одне приміщення 

Власник: Талалаївське виробниче управління житлово- 

комунального господарства 

Варіанти використання: Для комерційної діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 1737,0 тис.грн 

Додаткова інформація: - 

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 державного значення Київ-Суми- 

Юнаківка (на Курськ) Н-07 - 15 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Талалаївка» - 0,2 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до централізованої мережі водопостачання - 
10 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до централізованої каналізаційної мережі - 
300 м 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску - 20 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання  підведено  до  приміщення.  Лінія 

електропередач 380 Вт, підстанція – 160 кВА. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 
 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виробниче управління житлово-комунального 

господарства 

Директор 

Кобиш Олександр Григорович 

+38 (04634) 2-17-53 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільні приміщення: Частина 

незадіяного приміщення колишнього 

аграрного ліцею 

Місце розташування об`єкта: вул. 

Пролетарська, 34-а, смт. 

Талалаївка, Чернігівська обл,  

17200 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої 

діяльності 

Площа ділянки: 3,6 га  

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Частина незадіяного приміщення колишнього 

аграрного ліцею 

Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Комплекс будівель аграрного ліцею 

Місце розташування об’єкта 

(поштова адреса): 

вул. Пролетарська, 34-а, смт. Талалаївка, Чернігівська 

обл, 17200 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), м2
 

2494,8 м2
 

Розмір земельної ділянки, га 3,6 га 

Характеристика об’єкта: З 2008 року установа не працює. Має 4 споруди: 

будівля 2-х поверхова ( 1918 м2), комплекс будівель 

(їдальня, спортзал – 492,8 м2), гараж (84 м2). 

Власник: Талалаївська районна рада 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 496,0 тис.грн 

Додаткова інформація: До підприємства підведений газопровід, лінія 

електропередач і каналізація. 



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 державного значення Київ-Суми- 

Юнаківка (на Курськ) Н-07 - 15 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Талалаївка» - 0,1 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Водонапірна вежа, відстань до централізованої мережі 

водопостачання – 30 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

На території закладу є вигрібна яма 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до газопроводу середнього тиску – 20 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання   підведено   до   приміщень.   Лінія 

електропередач 380 вт, підстанція – 160 кВА 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Автономна котельня розміщена на території закладу 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Талалаївська районна рада 

Голова районної ради 

Дзюбан Юрій Володимирович 

+38 (04634) 2-12-30 

 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільні приміщення: Частина незадіяного 

приміщення колишнього хлібокомбінату Талалаївського 

РайСТ 

Місце розташування об`єкта: вул. Робітнича, 17, смт. 

Талалаївка, Чернігівська обл, 17200 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої 

діяльності 

Площа ділянки: 0,23 га 

Назва вільного виробничого 
приміщення 

Частина незадіяного приміщення колишнього 

хлібокомбінату Талалаївського районного споживчого 

товариства 
Назва підприємства, організації, 

установи тощо 

Талалаївське районне споживче товариство 

Місце розташування об’єкта 
(поштова адреса): 

вул.  Робітнича,  17,  смт.  Талалаївка,  Чернігівська  
обл, 17200 

Площа приміщень (виробничих, 
офісних), м

2
 

Виробничих - 1090 м
2
 

Розмір земельної ділянки, га 0,23 га 

Характеристика об’єкта: З 2000 року підприємство не працює. Має 4 будівлі. 

Власник: Талалаївське районне споживче товариство 



Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 195,0 

Додаткова інформація: До підприємства підведений газопровід, лінія 

електропередач і каналізація. 
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 державного значення Київ-

Суми- Юнаківка (на Курськ) Н-07 - 15 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Талалаївка» - 0,3 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відстань до централізованої мережі водопостачання - 
30 
м каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до централізованої каналізаційної мережі – 
100 
м газопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Газопостачання підведено до приміщення 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщень. 

Підстанція 160 кВА розміщена на території 

підприємства. 
теплопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Автономна котельня розміщена на території 

підприємства 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 
e-mail 

Голова правління районного споживчого 

товариства  

Моргун Віталій Григорович 
+38 (04634) 2-14-00 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Колишній магазин села Анисів 

Місце  розташування  об`єкта:  вул.  Герасименка,  22,  

с. Анисів, Чернігівський район, Чернігівська 

область,15560 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг 

Площа ділянки: 0,05 га 

 

Назва вільного 

виробничого приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього магазину села Анисів 

Місце розташування об’єкта: 
вул.  Герасименка,  22,  с.  Анисів,  Чернігівський  район, 

Чернігівська область, 15560 
Загальна площа приміщень, м

2
 150 м

2
 

Площа ділянки, га 0,05 га 



Характеристика об’єкта (кількість 

поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1960, 

кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером. Стан будівлі 

задовільний 
Власник - 

Варіанти використання: 
Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: - 

Вартість, тис.грн - 

Додаткова інформація: 
Вільне   приміщення   знаходиться   в   межах   

населеного пункту, тепло, водо, електропостачання 

відсутнє Транспортно-
логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, 

км до м. Києва, 

км 

21 км 
140 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» – 
84 
км 

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

(на Гомель) (М01) – 11 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Анісово» - 2,8 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 150 м 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 
Відсутня 

газопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення  (газопровід  низького 

тиску)  - 25 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:  

Прізвище, ім’я, по батькові  

Посада 
Телефон, факс 
e-mail 

Анисівська сільська рада  

Куча Тетяна Михайлівна 
Голова Анисівської сільської ради 
+38(0462) 68-81-31 
anisiv.sr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишній магазин села Боровики 

Місце розташування об`єкта: вул. Березна, 40, с. 

Боровики, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15546  

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, 

виробнича діяльність 

Площа ділянки: - 
Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього магазину села 

Боровики 

mailto:anisiv.sr@ukr.net


Місце розташування об’єкта: вул.   Березна,   40,   с.   Боровики,   Чернігівський   район, 

Чернігівська область, 15546 

Загальна площа приміщень, м2
 107 м2

 

Площа ділянки, га - 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1970 
Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита шифером 

Стан будівлі – задовільний 

Власник Дніпровське споживче товариство 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 
побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 5,661 тис.грн 

Додаткова інформація: Вільне приміщення знаходиться в межах населеного 

пункту,        тепло,        водопостачання відсутнє, 

електропостачання підключено 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

61 км 
200 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 120 
км 

 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно-пропускний 

пункт «Славутич» - Чорнобиль (з під'їздом до м. 

Славутича) (Р56) – 16 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Жидиничи» – 35 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 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Підключено до лінії електропередач 0,4 квт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Дніпровське споживче товариство 

Голова Дніпровського СТ 

Любченко Людмила Олексіївна 

+38 (0462) 68-32-22 
- 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишній магазин села Боровики 

Місце розташування об`єкта: вул. Березна, 42, с. Боровики, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15546 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність 

у сфері надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,1 га 



Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього магазину села 

Боровики 

Місце розташування об’єкта: вул.   Березна,   42,   с.   Боровики,   Чернігівський   район, 

Чернігівська область, 15546 

Загальна площа приміщень, м2
 74 м2

 

Площа ділянки, га 0,1 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1990 
Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером 

Стан будівлі задовільний 

Власник Дніпровське споживче товариство 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 14,740 тис.грн 

Додаткова інформація: Вільне приміщення знаходиться в межах населеного 

пункту, тепло, водопостачання відсутнє, 

електропостачання підключено 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

61 км 
200 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 120 

км 

 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно-пропускний 

пункт «Славутич» - Чорнобиль (з під'їздом до м. 

Славутича) (Р56) – 16 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Жидиничи» - 35 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 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Підключено до лінії електропередач 0,4 квт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 

e-mail 

Дніпровське споживче товариство 

Голова Дніпровського СТ 
Любченко Людмила Олексіївна 

+38 (0462) 68-32-22 

- 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишній магазин села Ліски 

Місце  розташування  об`єкта:  вул.  Колгоспна,  24,  с. 

Ліски, Чернігівський район, Чернігівська область, 15546  



Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки:- 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього магазину села Ліски 

Місце розташування об’єкта: вул. Колгоспна, 24, с. Ліски, Чернігівський район, Чернігівська 

область,15546 

Загальна площа приміщень, м
2
 126 м

2
 

Площа ділянки, га - 
Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1989 

Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером. Стан будівлі 

задовільний Власник Дніпровське споживче товариство 
Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 28,324 тис.грн 

 

Додаткова інформація: 

Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, теплопостачання відсутнє, 

електропостачання підключено 

Транспортно-

логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, 

км до м. Києва, 

км 

61 км 

200 км 
до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 

120 км 
 

до автомагістралі, км 

До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно-

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з під'їздом 

до м. Славутича) (Р56) – 19 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Жидиничи» –37 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 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Підключено до лінії електропередач 0,4 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Дніпровське споживче совариство  

Голова Дніпровського СТ  

Любченко Людмила Олексіївна 
+38 (0462) 68-32-22 
- 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишній Будинок культури села Малійки 



Місце  розташування  об`єкта:  вул.,  Першотравнева,  55,  с. Малійки, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15542 Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,03 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього Будинку культури села 

Малійки 

Місце розташування об’єкта: вул., Першотравнева, 55, с. Малійки, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15542 

Загальна площа приміщень, м2
 260 м2

 

Площа ділянки, га 0,03 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1971 
Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером 

Стан будівлі незадовільний 

Власник Комунальна власність Ведильцівської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 
побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 49,574 тис.грн 

Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного пункту, 

водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

45 км 
180 км 

до   кордону   (найближчий   пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 110 
км 

 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно-пропускний 

пункт «Славутич» - Чорнобиль (з під'їздом до м. 

Славутича) (Р56) – 15 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Демейка» – 1 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 190 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) - 10 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 

Ведильцівська сільська рада  
Голова Ведильцівської сільської ради 

Духно Марина Михайлівна  

+38 (0462) 68-35-42 

vedilcivska_sr@ukr.net 

 

 

ВІЛЬНЕ 

ПРИМІЩЕННЯ 
 

mailto:vedilcivska_sr@ukr.net


КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишня лазня села Ведильці 

Місце розташування об`єкта: вул. Зелена, 2а, с. Ведильці, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15542 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг, виробнича діяльність Площа ділянки: 0,02 га 
 

Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення колишньої лазні села Ведильці 

Місце розташування об’єкта: 
вул. Зелена, 2а, с. Ведильці, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15542 
Загальна площа приміщень, м

2
 160 м

2
 

Площа ділянки, га 0,02 га 

Характеристика об’єкта 

(кількість поверхів, тип та 

стан будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1988 
Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 

шифером Стан будівлі задовільний 
Власник Комунальна власність Ведильцівської сільської ради 

Варіанти використання: 
Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 41,686 тис.грн 

 

Додаткова інформація: 

Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водопостачання підведено, тепло, 

електропостачання відсутнє 
Транспортно-
логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

40 км 
180 км 

до кордону (найближчий 

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 
100 
км  

до автомагістралі, км 

До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно-

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) (Р56) – 10 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Малійки» – 6,7 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 180 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 
Підведено до системи водопостачання водонапірної 

башти 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 
Вигрібна яма 

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) –  20 м 

теплопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Ведильцівська сільська рада 
Голова Ведильцівської сільської 

ради Духно Марина Михайлівна  

+38 (0462) 68-35-42 
vedilcivska_sr@ukr.net 

 

 

mailto:vedilcivska_sr@ukr.net


ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне  приміщення:  Колишній  магазин  села  Прохорів 

хутір 

Місце розташування об`єкта: вул. Лугова, 8а, с. Прохорів 

хутір, Чернігівський район, Чернігівська область, 15545  

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність 

у сфері надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки:- 

Назва вільного 

виробничого приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього магазину села 

Прохорів хутір 
Місце розташування об’єкта: вул. Лугова, 8а, с. Прохорів хутір, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15545 
Загальна площа приміщень, м

2
 37,1 м

2
 

Площа ділянки, га - 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1985 
Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 

шифером. Стан будівлі задовільний. 
Власник Дніпровське споживче товариство 

Варіанти використання: 
Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 19,280 тис.грн 

 

Додаткова інформація: 

Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, теплопостачання відсутнє, 

електропостачання підключено 
Транспортно-

логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

60 км 
200 км 

до   кордону   (найближчий   

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 
120 
км  

до автомагістралі, км 

До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно-

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) Р56 – 16 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Жидиничи» – 34 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 
Відсутнє 

електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 
Підключено до лінії електропередач 0,4 кВт 

теплопостачання: відстань 

до джерела підключення, м 
Відсутнє 

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

Телефон, факс 

e-mail 

Дніпровське споживче товариство  

Голова Дніпровського СТ  

Любченко Людмила Олексіївна 
+38 (0462) 68-32-22 

- 



 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишній магазин села Дніпровське 

Місце розташування об`єкта: вул. Радянська, 11, с. 

Дніпровське, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15545 

Варіанти використання:  Торговельна  діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки:- 

 

Назва вільного 

виробничого приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього магазину села 

Дніпровське 

Місце розташування об’єкта: вул.  Радянська,  11,  с.  Дніпровське,  Чернігівський  

район, Чернігівська область, 15545. 
Загальна площа приміщень, м

2
 122,6 м

2
 

Площа ділянки, га - 
Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1938 
Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 

шифером. Стан будівлі задовільний. 
Власник Дніпровське споживче товариство 
Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 14,740 тис.грн 

 

Додаткова інформація: 

Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, теплопостачання відсутнє, 

електропостачання підключено 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

61 км 
200 км 

до   кордону   (найближчий   

пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 

120 км 
 

до автомагістралі, км 

До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно-

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з під'їздом 

до м. Славутича) Р56 – 7 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Жидиничи» – 26 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) 
– 10 м електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Підключено до лінії електропередач 0,4 квт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 



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

Телефон, факс 
e-mail 

Дніпровське споживче товариство 

Голова Дніпровського СТ 

Любченко Людмила Олексіївна 
+38(0462) 68-32-22 
- 

 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишня швейна села Дніпровське 

Місце розташування об`єкта: вул. Жовтнева, 32, с. 

Дніпровське, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15545 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,2 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишньої швейної села 

Дніпровське 

Місце розташування об’єкта: вул. Жовтнева, 32, с. Дніпровське, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15545 

Загальна площа приміщень, м2
 80 м2

 

Площа ділянки, га 0,2 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість   поверхів,   тип   та   стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1975 
Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером. Стан будівлі 

задовільний. 

Власник Майно не оформлено (безхозне) 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: - 

Вартість, тис.грн - 

Додаткова інформація: 
Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

61 км 
200 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До  міжнародного  пункту пропуску  «Нові  Яриловичі» 
- 120 км 

 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з під'їздом 

до м. Славутича) (Р56) – 7 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Жидиничи» - 26 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) - 30 м 

теплопостачання:  відстань  до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

 

Дніпровська сільська рада 
Голова Дніпровської сільської 

ради Новик Олександр Петрович 

+38 (0462) 68-33-03 

dniprovska_sr@ukr.net 

  
 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишній магазин села 

Дніпровське 

Місце розташування об`єкта: вул. Радянська, 13а, с. 

Дніпровське, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15545 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки:- 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього магазину села 

Дніпровське 

Місце розташування об’єкта: вул. Радянська, 13а, с. Дніпровське, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15545 

Загальна площа приміщень, м2
 116,1 м2

 

Площа ділянки, га - 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1984 
Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером. Стан будівлі 

задовільний. 

Власник Дніпровське споживче товариство 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 23,752 тис.грн 

Додаткова інформація: 
Приміщення знаходиться на території населеного пункту, 

водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

61 км 
200 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До  міжнародного  пункту  пропуску  «Нові  Яриловичі»  - 
120 км 

mailto:dniprovska_sr@ukr.net


 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно-пропускний 

пункт «Славутич» - Чорнобиль (з під'їздом до м. 

Славутича) (Р56) – 7 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Жидиничи» – 26 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) – 20 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 

Дніпровське споживче товариство 

Голова Дніпровського СТ 

Любченко Людмила Олексіївна 

+38 (0462) 68-32-22 

- 
 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишній ФАП села Довжик 

Місце розташування об`єкта: вул. Лісова, 1а, с. Довжик, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15511  

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,06 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього ФАПу села Довжик 

Місце розташування об’єкта: 
вул. Лісова, 1а, с. Довжик, Чернігівський район, 

Чернігівська область,15511 

Загальна площа приміщень, м2
 45 м

2
 

Площа ділянки, га 0,06 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість   поверхів,   тип   та   стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1960 
Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером 

Стан будівлі задовільний. 

Власник - 

Варіанти використання: 
Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 1,573 тис.грн 

Додаткова інформація: 
Приміщення знаходиться на території населеного пункту, 

водо, тепло, електропостачання відсутнє 



Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

25 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 60 
км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів – Любеч - Славутич (Т-25-06) – 
0,05 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Шумлай» - 12 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 180 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань   до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (централізоване 

водопостачання) - 100 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) - 50 м 
теплопостачання:  відстань  до 

джерела підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Довжицька сільська рада 
Голова Довжицької сільської ради 

Курило Ніна Михайлівна 

+38 (0462) 68-21-31 

ya.dowjik@yandex.ua 

 
 

 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє складське приміщення 

будинку культури села Табаївка 

Місце розташування об`єкта: вул. Молодіжна, 3, с. 

Табаївка, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15511 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,04 га 
 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне складське приміщення будинку культури села 

Табаївка 

Місце розташування об’єкта: вул.  Молодіжна,  3,  с.  Табаївка,  Чернігівський  

район, Чернігівська область, 15511 

Загальна площа приміщень, м
2
 28 м

2
 

Площа ділянки, га 0,04 га 

Характеристика об’єкта 

(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1967 
Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером Стан будівлі 

задовільний 

mailto:ya.dowjik@yandex.ua


Власник - 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у   сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 4,318 тис.грн 

Додаткова інформація: 
Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

33 км 
174 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» – 

64 км 

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

(на Гомель) (М01) – 7,8 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Шумлай» – 5,6 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 184 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (централізоване 

водопостачання) – 200 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань  до  джерела  підключення  (газопровід 

низького тиску) – 200 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 квт) – 30 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Довжицька сільська рада 
Голова Довжицької сільської 

ради Курило Ніна Михайлівна 

+38 (0462) 68-21-31 

ya.dowjik@yandex.ua 
 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишня контора села 

Жеведь 

Місце розташування об`єкта: вул. Добровольців, 

12, с. Жеведь, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15556 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, 

виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,04 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне   приміщення   колишньої   контори   села 

Жеведь 

Місце розташування об’єкта: 
вул.  Добровольців,  12,  с.  Жеведь,  Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15556 

Загальна площа приміщень, м2
 230 м2

 

mailto:ya.dowjik@yandex.ua


Площа ділянки, га 0,04 га 

Характеристика об’єкта 

(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1984 
Кількість поверхів – 2 

Цегляна будівля вкрита шифером 

Стан будівлі задовільний 

Власник Комунальна власність Жеведьської сільської ради 

Варіанти використання: 
Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 60,000 тис.грн 

 

Додаткова інформація: 

Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, теплопостачання відсутнє, 

електропостачання підключено 

Транспортно-

логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

35 км 
130 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 

95 км 

 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з під'їздом 

до м. Славутича) (Р56) – 23 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Жидиничи» - 23 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 150 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) - 100 м 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 
Підключено до лінії електропередач 0,4 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Жеведьська сільська рада 
Голова Жеведьської сільської ради 

Рябус Сергій Михайлович 

+38 (0462) 68-31-42 

zheved2012@ukr.net 
 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишня баня села Жукотки 

Місце розташування об`єкта:  с. Жукотки, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15517  

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,16 га 

mailto:zheved2012@ukr.net


 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишньої бані села Жукотки 

Місце розташування об’єкта: с. Жукотки, Чернігівський район, Чернігівська область, 
15517 

Загальна площа приміщень, м2
 156,2 м2

 

Площа ділянки, га 0,16 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1988 
Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером 

Стан будівлі задовільний. 

Власник Комунальна власність Жукотківської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 
побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 21,273 тис.грн 

Додаткова інформація: 
Приміщення  знаходиться  на  території  населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

28 км 
160 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» - 74 км 

 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з під'їздом 

до м. Славутича) (Р56) – 11 км 

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

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 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) - 150 м 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 30 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Жукотківська сільська рада 
Голова Жукотківської сільської ради 

Двойнос Максим Михайлович 

+38 (0462) 68-66-31 

Jukotkysilrada@gmail.com 
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ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
Вільне приміщення: Колишня баня села Гірманка 

Місце розташування об`єкта: с. Гірманка, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15517  

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у 

сфері надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,05 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишньої бані села Гірманка 

Місце розташування об’єкта: с. Гірманка, Чернігівський район, Чернігівська 
область, 15517 

Загальна площа приміщень, м2
 40,6 м2

 

Площа ділянки, га 0,05 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1987 
Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером. Стан будівлі 

задовільний. 

Власник Комунальна власність Жукотківської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 45,545 тис.грн 

Додаткова інформація: 
Приміщення   знаходиться   на   території   населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

33 км 
164 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 
78 км 

 

до автомагістралі, км 

До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- пропускний 
пункт «Славутич» - Чорнобиль  (з під'їздом до м. 
Славутича) (Р56) – 15 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» - 9 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 174 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) - 50 м 



теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Жукотківська сільська рада 

Голова Жукотківської сільської ради 

Двойнос Максим Михайлович 

+38 (0462) 68-66-31 

Jukotkysilrada@gmail.com 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишній будинок культури села 

Гірманка 

Місце розташування об`єкта: с. Гірманка, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15517 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,12 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне  приміщення  колишнього  будику  

культури села Гірманка 

Місце розташування об’єкта: 
с. Гірманка, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15517 
Загальна площа приміщень, м

2
 120,1 м

2
 

Площа ділянки, га 0,12 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1983 

Кількість   поверхів   –   1.   Цегляна   будівля   

вкрита шифером. Стан будівлі задовільний 

Власник Комунальна власність Жукотківської сільської ради 

Варіанти використання: 
Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 23,526 тис.грн 

Додаткова інформація: 
Приміщення   знаходиться   на   території   

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

33 км 

164 км 
до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» - 78 км 

 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль  (з 

під'їздом до м. Славутича) Р56 – 15 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» – 9 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 174 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) – 5 м 
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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 

Жукотківська сільська рада 

Голова Жукотківської сільської ради  

Двойнос Максим Михайлович 

+ 38(0462) 68-66-31 

Jukotkysilrada@gmail.com 

 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє житлове приміщення села 

Іванівка 

Місце розташування об`єкта: вул. Дружби, 86, с. Іванівка, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15562 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг 

Площа ділянки: 0,15 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне житлове приміщення села Іванівка 

Місце розташування об’єкта: вул.  Дружби,  86,  с.  Іванівка,  Чернігівський  район, 

Чернігівська область, 15562 

Загальна площа приміщень, м2
 302 м2

 

Площа ділянки, га 0,15 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Кількість поверхів – 1 
Цегляна будівля вкрита шифером. Стан будівлі 

задовільний 

Власник Комунальна власність Іванівської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  
надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 27,000 

Додаткова інформація: Приміщення   знаходиться   на   території   населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

15 км 
130 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 
79 км 

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

Гомель) (М01) – 0,05 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Количівка» - 8 км 

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

Відсутнє 
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електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

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 

Іванівська сільська рада 
Голова Іванівської сільської ради 

Швидка Олена Петрівна 

+38 (0462) 69-63-42 

Ivanivska_silska_rada@ukr.net 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє складське приміщення 

села Іванівка 

Місце   розташування   об`єкта:   вул.   Дружби,   82   в,   

с. Іванівка, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15562  

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність  у  сфері  надання  побутових  послуг,  

виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,05 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне складське приміщення села Іванівка 

Місце розташування об’єкта: вул. Дружби, 82 в, с. Іванівка, Чернігівський район, 
Чернігівська область, 15562 

Загальна площа приміщень, м2
 150 м2

 

Площа ділянки, га 0,05 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Кількість   поверхів   –   1.   Будівля   з   дерева   вкрита 
шифером. Стан будівлі задовільний 

Власник Комунальна власність Іванівської сільської ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 38,597 

Додаткова інформація: Приміщення   знаходиться   на   території   населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

15 км 
130 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 
79 км 

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

Гомель) (М01) – 0,05 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Количівка» - 8 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання:  відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє (можливість влаштування свердловини) 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 
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газопостачання:  відстань  до  джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 50 м 

теплопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 

e-mail 

Іванівська сільська рада 
Голова Іванівської сільської ради  

Швидка Олена Петрівна 

+38 (0462) 69-63-42 

Ivanivska_silska_rada@ukr.net 

 
 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишній банно – пральний 

комбінат села Кувечичі 

Місце розташування об`єкта: вул. Першотравнева, 1є, 

с. Кувечичі, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15512 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,02 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього банно – 
прального комбінату села Кувечичі 

Місце розташування об’єкта: вул. Першотравнева, 1є, с. Кувечичі, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15512 
Загальна площа приміщень, м

2
 201 м

2
 

Площа ділянки, га 0,02 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1970 
Кількість   поверхів  –   1.   Цегляна   будівля  вкрита 

шифером. Стан будівлі задовільний 
Власник СВК «Полісся» 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 60,000 тис.грн 

Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, 

км до м. Києва, 

км 

29 км 
170 км 

до кордону (найближчий

 пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» 
- 66 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Любеч - Славутич (Т-25-06) 
– 1 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Шумлай» - 17 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 180 км 

Інженерна інфраструктура  
водопостачання:  відстань до джерела 

підключення, м 
Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 50 м 
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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 50 кВт) - 10 м 

теплопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

СВК «Полісся» 
Керівник СВК «Полісся» 

Купрієнко Михайло Михайлович 
+38 (0462) 68-94-43 
- 

 

 
ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Вільне приміщення: колишнє приміщення дошкільного 

навчального закладу села Ладинка 

Місце розташування об`єкта: вул. Урожайна, 8, с. 

Ладинка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15570  

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, 

виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,4 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне  приміщення  дошкільного  навчального 

закладу села Ладинка 

Місце розташування об’єкта: вул. Урожайна, 8, с. Ладинка, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15570 

Загальна площа приміщень, м
2
 300 м

2
 

Площа ділянки, га 0,4 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1980 
Кількість  поверхів  –  1.  Цегляна  будівля  вкрита 

шифером. Стан будівлі задовільний 

Власник Комунальна власність Ладинської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері 

надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 26,770 тис. грн 

Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

35 км 
120 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» – 100 км 

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

Гомель) М 01 – 8 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Количівка» - 27 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 130 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) – 10 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) – 15 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Ладинська сільська рада 
Голова Ладинської сільської ради 

Хоменко Олена Володимирівна 

+38 (0462) 68-54-42 

ladinkasr@ukr.net 

 

 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення дошкільного 

навчального закладу села Левковичі 

Місце розташування об`єкта: вул. Пешотравнева, 13, с. 

Левковичі, Чернігівський район, Чернігівська 

область,15552 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,1 га 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення дошкільного

 навчального закладу села Левковичі 
Місце розташування об’єкта: вул. Пешотравнева, 13, с. Левковичі, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15552 
Загальна площа приміщень, м

2
 170 м

2
 

Площа ділянки, га 0,1 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 

будівель і споруд): 

Кількість поверхів – 1 
Цегляна будівля вкрита 

шифером Стан будівлі 

задовільний Власник Комунальна власність Левковицької сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 10,567 

Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

20 км 
150 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 80 км 
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до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) (Р56) – 6 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» – 3,2 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 160 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) - 20 м 
електропостачання: відстань 

до джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 5 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 

e-mail 

Левковицька сільська рада 

Доброговська Ніна Іванівна 
Голова Левковицької сільської ради 
+38 (0462) 68-62-31 
levkovytska_sr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишнє приміщення дитячої 

бібліотеки смт. М. Коцюбинське 

Місце розташування об`єкта: провулок миру, 1, смт. М. 

Коцюбинське, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15552 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність  

Площа ділянки: 0,5 га 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення дитячої бібліотеки 

смт. М. Коцюбинське 

Місце розташування об’єкта: провулок Миру, 1, смт. М. Коцюбинське, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15552 

Загальна площа приміщень, м2
 235,9 м2

 

Площа ділянки, га 0,5 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  і 

споруд): 

Рік   введення   в   експлуатацію   –   1967.   Кількість 

поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита шифером 

Стан будівлі задовільний. 

Власник Комунальна  власність  М.  Коцюбинської  селищної 

ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  надання 
побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 121,840 тис.грн 

Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

17 км 
150 км 
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до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» 
- 78 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) (Р56) – 1 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» – 6,4 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань  до  джерела  підключення  (централізоване 
водопостачання) – 10 м 

каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) – 10 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 

М. Коцюбинська селищна рада 
Голова М. Коцюбинської селищної ради 

Завальний Микола Васильович 

+38 (0462) 68-14-41 

mksrchrukr@ukr.net 

 

 
ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення дошкільного 

навчального закладу смт. М. Коцюбинське 

Місце розташування об`єкта: вул. Шевченка, 41, смт. М. 

Коцюбинське, Чернігівський район, Чернігівська 

область,15552 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,09 га 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення дошкільного навчального 

закладу смт. М. Коцюбинське 
Місце розташування об’єкта: вул. Шевченка, 41, смт. М. Коцюбинське, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15552 
Загальна площа приміщень, м2

 91 м2 

Площа ділянки, га 0,09 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1954 
Кількість   поверхів  –   1.   Цегляна   будівля  

вкрита шифером. Стан будівлі задовільний. 
Власник Комунальна власність М. Коцюбинської селищної 

ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 28,030 
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Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

17 км 
150 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 78 км до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) (Р56) – 1км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» - 6,4 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення  (централізоване 

водопостачання) - 15 м 
каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 20 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 

М. Коцюбинська селищна рада 
Голова М. Коцюбинської селищної 

ради Завальний Микола Васильович 
+38 (0462) 68-14-41 
mksrchrukr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишнє приміщення дошкільного 

навчального закладу смт. М. Коцюбинське 

Місце розташування об`єкта: вул. Шевченка, 41, смт. 

М. Коцюбинське, Чернігівський район, Чернігівська 

область,15552 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність. 

Площа ділянки: 0,11 га 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення дошкільного навчального 

закладу смт. М. Коцюбинське 
Місце розташування об’єкта: вул. Шевченка, 41, смт. М. Коцюбинське, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15552 
Загальна площа приміщень, м2

 110 м2 

Площа ділянки, га 0,11 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1954 
Кількість   поверхів  –   1.   Цегляна   будівля  

вкрита шифером. Стан будівлі задовільний 
Власник Комунальна власність М. Коцюбинської селищної 

ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
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Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 6,640 тис. грн  

Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

17 км 
150 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 78 км до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) (Р56) – 1км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» – 6,4 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань  до  джерела  підключення 

(централізоване водопостачання) – 20 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) – 15 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

М. Коцюбинська селищна рада 
Голова М. Коцюбинської селищної 

ради Завальний Микола Васильович 
+38 (0462) 68-14-41 
mksrchrukr@ukr.net 

 

 
ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Вільне приміщення: Колишній магазин села Юр’ївка 

Місце розташування об`єкта: вул. Бондаря, 42, с. 

Юр’ївка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15513 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність  

Площа ділянки: 0,02 га 
 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишнього магазину села 

Юр’ївка 

Місце розташування об’єкта: вул. Бондаря, 42, с. Юр’ївка, Чернігівський район, 

Чернігівська область,15513 

Загальна площа приміщень, м2 110 м2 

Площа ділянки, га 0,02 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1980. 
Кількість поверхів – 1 

Цегляна будівля вкрита шифером;  Стан будівлі 

задовільний. 

Власник Довжицьке споживче товариство 

mailto:mksrchrukr@ukr.net


Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері 

надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 13,748 

Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

19 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» - 54 км 

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

Гомель) (М01) – 5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Халявино» - 5,4 км 

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

Відсутнє 

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 

Довжицьке споживче товариство 

Голова Довжицького СТ 

Фролов Сергій Олексійович 

+38 (0462) 68-21-45 

- 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне  приміщення:  Колишнє  приміщення  школи  села Мньов 

Місце  розташування  об`єкта:  вул.  Миру,  9,  с.  Мньов, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15540 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг, виробнича діяльність  

Площа ділянки: 0,2 га 
 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення школи села Мньов 

Місце розташування об’єкта: вул. Миру, 9, с. Мньов, Чернігівський район, 

Чернігівська область,15540 
Загальна площа приміщень, м2 135 м2 

Площа ділянки, га 0,2 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан 
будівель і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1950 
Кількість поверхів – 1 
Цегляна будівля вкрита шифером. Стан будівлі 

задовільний 
Власник Комунальна власність Мньовської сільської ради 



Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність. 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 13,485 тис. грн 

Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  населеного 

пункту, водо-, тепло-, електропостачання відсутнє 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

60 км 
190 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 120 км 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) Р56 – 7 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Славутич» – 15 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 190 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) – 30 м 
каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) – 30 м 
електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) – 30 м 

теплопостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 

e-mail 

Мньовська сільська рада 
Голова Мньовської сільської ради  

Лутченко Олена Михайлівна 
+38 (0462) 68-36-41 
mnov-silrada@ukr.net 

 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення 

магазину села Пльохів 

Місце розташування об`єкта: вул. Центральна, 

34, с. Пльохів, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15516 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, 

виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,01 га 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення магазину села Пльохів 

Місце розташування об’єкта: вул. Центральна, 34, с. Пльохів, Чернігівський 

район, Чернігівська область,15516 
Загальна площа приміщень, м

2
 64 м

2
 

Площа ділянки, га 0,01 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  

і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1963 
Кількість   поверхів  –   1.   Цегляна   будівля  

вкрита шифером. Стан будівлі задовільний 

mailto:mnov-silrada@ukr.net


Власник Довжицьке СТ 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 3,553 

 

Додаткова інформація: 

Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, теплопостачання відсутнє, 

електропостачання підключено 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

37 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 76 км 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) (Р56) – 13 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Малійки» - 3,8 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання:  відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) – 10 м 
каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 10 м 
електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключено до лінії електропередач 0,4 кВт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Довжицьке споживче товариство  

Голова Довжицького СТ 

Фролов Сергій Олексійович 
+38 (0462) 68-21-45 
- 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишнє приміщення магазину 

села Пльохів 

Місце розташування об`єкта: вул. Центральна, 36, 

с. Пльохів, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15516 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, 

виробнича діяльність. 

Площа ділянки: 0,01 га 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення магазину села Пльохів 

Місце розташування об’єкта: вул. Центральна, 36, с. Пльохів, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15516 
Загальна площа приміщень, м

2
 432 м

2
 

Площа ділянки, га 0,01 га 



Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  
і споруд): 

Рік   введення   в   експлуатацію   –   1989.   

Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 

шифером 
Стан будівлі задовільний Власник Довжицьке СТ 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 89,343 

 

Додаткова інформація: 

Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, електропостачання підключено, 

теплопостачання відсутнє 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

37 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 76 км 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) (Р56) – 13 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Малійки» - 3,8 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання:  відстань до джерела 

підключення, м 

Підключено до системи водопостачання 

водонапірної башти 
каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 10 м 
електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключено до лінії електропередач 0,4 квт 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Довжицьке Споживче Товариство Голова 

Довжицького СТ 

Фролов Сергій Олексійович 
+38 (0462) 68-21-45 
- 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення бані села 

Пльохів 

Місце розташування об`єкта: с. Пльохів, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15516  

Варіанти   використання:   Торговельна  діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,02 га 
 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення бані села Пльохів 

Місце розташування об’єкта: 
с. Пльохів, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15516 
Загальна площа приміщень, м

2
 48 м

2
 



Площа ділянки, га 0,02 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  
і споруд): 

Рік   введення   в   експлуатацію   –   1968.   

Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 

шифером 
Стан будівлі задовільний Власник Комунальна власність Пльохівської сільської ради 

Варіанти використання: 
Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 1,556 тис.грн 

Додаткова інформація: 
Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

45 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 76 км 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) (Р56) – 13 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Малійки» - 3,8 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання:  відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 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) - 50 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 

e-mail 

Пльохівська сільська рада 
Голова Пльохівської сільської ради Тарасенко 

Петро Петрович 
+38 (0462) 68-46-31 

pljohivrada@ukr.net 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення бані села Скугарі 

Місце розташування об`єкта: с. Скугарі, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15516 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг, виробнича діяльність. 

Площа ділянки: 0,02 га 
 

 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення бані села Скугарі 

Місце розташування об’єкта: 
с. Скугарі, Чернігівський район, Чернігівська 

область,15516 
Загальна площа приміщень, м

2
 36 м

2
 

Площа ділянки, га 0,02 га 

mailto:pljohivrada@ukr.net


Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  

і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1990 
Кількість   поверхів  –   1.   Цегляна   будівля  

вкрита шифером. Стан будівлі задовільний 

Власник 
Комунальна власність Пльохівської сільської ради 

Варіанти використання: 
Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 2,367 тис.грн 

Додаткова інформація: 
Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

45 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 79 км 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) (Р56) – 13 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Малійки» – 4,7 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 180 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання:  відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 300 м 
каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутнє 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 50 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відсутнє 

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

Телефон, факс 

e-mail 

Пльохівська сільська рада 
Голова Пльохівської сільської ради  

Тарасенко Петро Петрович 
+38 (0462) 68-46-31 
pljohivrada@ukr.net 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення 

пожежного депо села Редьківка 

Місце розташування об`єкта: вул. Чернігівська, 

28, с. Редьківка, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15518 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, 

виробнича діяльність. 

Площа ділянки: 0,1 га 

 
Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення пожежного депо села 

Редьківка 

mailto:pljohivrada@ukr.net


Місце розташування об’єкта: вул.  Чернігівська,  28,  с.  Редьківка,  

Чернігівський район, Чернігівська область,15518 
Загальна площа приміщень, м

2
 244,48 м

2
 

Площа ділянки, га 0,1 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан будівель і 
споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1993 
Кількість поверхів – 1 
Цегляна будівля вкрита шифером Стан будівлі 

задовільний 
Власник Комунальна власність Редьківської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 74,260 

Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

12 км 
160 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 63 км 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Любеч - Славутич (Т-25-
06) 
– 1 км до залізничної станції, км Залізнична станція «Білоус» - 11 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 160 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання:  відстань до джерела 

підключення, м 
Відстань  до  джерела  підключння  (централізоване 

водопостачання) - 150 м 
каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водовідведення) - 150 м 
газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 150 м 
електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відстань до джерела підключення (лінія 

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 

Редьківська сільська рада 
Голова Редьківської сільської ради  

Романов Олег Вікторович 
+38 (0462) 68-70-36 
redkivska-sr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення школи села 

Селянська Слобода 

Місце розташування об`єкта: вул. Космонавтів, 28, с. 

Селянська Слобода, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15514 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки: 0,15 га 

 

mailto:redkivska-sr@ukr.net


 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення школи села Селянська 

Слобода 
Місце розташування об’єкта: вул. Космонавтів, 28, с. Селянська Слобода, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15514 
Загальна площа приміщень, м

2
 100 м

2
 

Площа ділянки, га 0,15 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  

і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1965 
Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 
шифером.  Стан будівлі задовільний. 

Власник Комунальна власність Рудківської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 50,927 

Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

16 км 
160 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 71 км 

до автомагістралі, км 
До автодороги Чернігів - Любеч - Славутич (Т-25-
06) 
– 5 км до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» - 8 км 

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

Інженерна інфраструктура  

водопостачання:  відстань до джерела 

підключення, м 
Відстань  до  джерела  підключння  (централізоване 

водопостачання) - 30 м 
каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 30 м 
електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 квт) - 30 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа:  
Посада 

Прізвище, ім’я, по 
батькові  
Телефон, факс 
e-mail 

Рудківська сільська рада  

Голова Рудківської сільської ради 

Мельниченко Валентина Леонідівна 
+38 (0462) 68-41-31 
rydkivska_sr@ukr.net 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення будинку 

культури села Серединка 

Місце розташування об`єкта: вул. Жовтнева, 83, с. 

Серединка, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15574 

mailto:rydkivska_sr@ukr.net


Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг, виробнича діяльність Площа ділянки: 0,1 га 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення будинку культури села 

Серединка 
Місце розташування об’єкта: вул.   Жовтнева,   83,   с.   Серединка,   

Чернігівський район, Чернігівська область,15574 
Загальна площа приміщень, м

2
 1811 м

2
 

Площа ділянки, га 0,1 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  
і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1976 
Кількість   поверхів  –  1.   Цегляна   будівля  

вкрита шифером. Стан будівлі задовільний 

Власник Комунальна власність 

Серединської сільської ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 451,823 тис.грн 

Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

30 км 
120 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 100 км 

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

(на Гомель) М01 – 2 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Количівка» - 24 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 120 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) - 40 м 
електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 квт) - 30 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 
Посада 
Прізвище, ім’я, по 

батькові Телефон, факс 

e-mail 

Серединська сільська рада 
Голова Серединської сільської 

ради Питель Анатолій 

Михайлович 
+38 (0462) 68-51-40 
seredinka.s.rada@ukr.net  

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишнє приміщення будинку культури села Якубівка 

Місце розташування об`єкта: вул. Щорса, 18, с. Якубівка, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15555 

mailto:seredinka.s.rada@ukr.net


Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,02 га 

 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення будинку   культури села 

Якубівка 

Місце розташування об’єкта: 
вул. Щорса, 18, с. Якубівка, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15555 

Загальна площа приміщень, м
2
 60 м

2
 

Площа ділянки, га 0,02 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Кількість поверхів – 1 
Цегляна будівля вкрита шифером 

Стан будівлі задовільний 

Власник Комунальна власність Слабинської сільської ради 

Варіанти використання: 
Торговельна діяльність, діяльність у сфері 

надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 10,952 

Додаткова інформація: 
Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

20 км 
150 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» - 81 км 

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

Гомель) (М01) – 10 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Жукотки» - 21 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 150 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) - 15 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 15 м 

теплопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа:  

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Слабинська сільська рада  

Голова Слабинської сільської ради 

Красков Сергій Михайлович  

+38 (0462) 68-84-92 

slabyn_sr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення дошкільного 

навчального закладу села Слабин 

mailto:slabyn_sr@ukr.net


Місце розташування об`єкта: вул. Молодіжна, 8, с. Слабин, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15555 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,2 га 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення дошкільного навчального 

закладу села Слабин 
Місце розташування об’єкта: вул. Молодіжна, 8, с. Слабин, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15555 
Загальна площа приміщень, м

2
 300 м

2
 

Площа ділянки, га 0,2 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  будівель  
і споруд): 

Рік   введення   в   експлуатацію   –   1971.   

Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 

шифером 
Стан будівлі задовільний Власник Комунальна власність Слабинської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 

Вартість, тис.грн 82,731 тис. грн 

Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

25 км 
130 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 86 км 

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

(на Гомель) (М01) – 13 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Жукотки» - 26 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 160 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 20 м 
каналізація: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 20 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 

Слабинська сільська  рада 

Голова Слабинської сільської ради 

  Красков Сергій Михайлович 
+38 (0462) 68-84-92 
slabyn_sr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення магазину 

села Драчевщина 

Місце розташування об`єкта: вул. Щорса, 1, с. 

Драчевщина, Чернігівський район, Чернігівська 

mailto:slabyn_sr@ukr.net


область,15564 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,01 га 
 

 

Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення магазину села Драчевщина 

Місце розташування об’єкта: вул.  Щорса,  1,  с.  Драчевщина,  Чернігівський  

район, Чернігівська область,15564 
Загальна площа приміщень, м

2
 38 м

2
 

Площа ділянки, га 0,01 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1970 

Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 

шифером. Стан будівлі задовільний 
Власник - 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері   

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн - 
Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

29 км 

140 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» - 91 км 

до автомагістралі, км До  автодороги  Київ  -  Чернігів  -  Нові  

Яриловичі  (на Гомель) М01 – 14 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Бакланово» - 18 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 башти) - 20 

м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

елкропередач 0,4 кВт) - 10 м 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Слобідська сільська рада 

Голова Слобідської сільської ради  

Новиченко Микола Федорович 

+38 (0462) 68-82-42 

slobodarada@ukr.net 
 

 

 

 

 

mailto:slobodarada@ukr.net


 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне  приміщення:  Колишнє  приміщення  магазину  села 

Терехівка 

Місце   розташування   об`єкта:   вул.   Незалежності,   5,   с. 

Терехівка, Чернігівський район, Чернігівська область,15525 

Варіанти використання: Діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,04 га 

Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення магазину села Терехівка 

Місце розташування об’єкта: вул.  Незалежності,  5,  с.  Терехівка,  

Чернігівський район, Чернігівська область, 15525 
Загальна площа приміщень, м

2
 150 м

2
 

Площа ділянки, га 0,04 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1983 
Кількість поверхів – 1 Цегляна будівля вкрита 
рубероїдом. Стан будівлі задовільний. 

Власник Чернігівське СТ 
Варіанти використання: Діяльність  у  сфері  надання побутових послуг, 

виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 77,712 тис. грн 
Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території 

населеного пункту, водо, теплопостачання 

відсутнє, електропостачання підключено 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

17 км 
160 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» 
- 74 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Мена - Сосниця - 

Грем'яч (Р12) – 6 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 20 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 160 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) - 100 м 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Підключено до лінії електропередач 0,4 кВт 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Чернігівське споживче 

товариство Голова 

Чернігівського СТ Онікієнко 

Ольга Михайлівна 



+38 (0462) 5-30-78 
- 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишнє приміщення ФАПу села 

Малинівка 

Місце розташування об`єкта: вул. 1 Травня, 17, с. Малійки, 

Чернігівський район, Чернігівська область,15525 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у 

сфері надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,2 га 

 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення ФАПу села Малинівка 

Місце розташування об’єкта: вул.  1  Травня,  17,  с.  Малійки,  Чернігівський 

район, Чернігівська область,15525 
Загальна площа приміщень, м

2
 210 м

2
 

Площа ділянки, га 0,2 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1915 
Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 
шифером. Стан будівлі задовільний. 

Власник Комунальна власність Терехівської сільської ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері   

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 92,323 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, теплопостачання відсутнє, 

електропостачання підключено 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

20 км 
160 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» - 75 км 

до автомагістралі, км До  автодороги  Чернігів  -  Мена  -  Сосниця  -  

Грем'яч (Р12) – 11 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 21 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 160 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) – 400 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 
Підключено до лінії електропередач 0,4 кВт 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Терехівська сільська рада  
Голова Терехівської сільської ради 
Білоус Микола Андрійович 



Телефон, факс 
e-mail 

+38 (0462) 68-93-31 
terehivka@ukr.net 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення ФАПу села 

Малинівка 

Місце розташування об`єкта: вул. Українська, 7, с. 

Малинівка, Чернігівський район, Чернігівська область,15525 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність 

у сфері надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,2 га 

Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення ФАПу села Малинівка 

Місце розташування об’єкта: вул. Українська, 7, с. Малинівка, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15525 
Загальна площа приміщень, м

2
 52 м

2
 

Площа ділянки, га 0,2 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1963 
Кількість поверхів – 1 
Цегляна будівля вкрита шифером. Стан будівлі 

задовільний 
Власник Комунальна власність Терехівської сільської ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері   

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 14,757 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території 

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

20 км 

160 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» - 75 км 

до автомагістралі, км До  автодороги  Чернігів  -  Мена  -  Сосниця  -  

Грем'яч (Р12) – 11 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 21 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 160 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 1000 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) - 30 м 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Терехівська сільська рада  

Голова Терехівської сільської ради 

Білоус Микола Андрійович 

mailto:terehivka@ukr.net


Телефон, факс 
e-mail 

+38 (0462) 68-93-31 

terehivka@ukr.net 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення 

дошкільного навчального закладу села Халявин 

Місце розташування об`єкта: вул. Шевченка, 34, с. 

Халявин, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15524 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, 

виробнича діяльність. 

Площа ділянки: 0,12 га 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення дошкільного навчального 

закладу села Халявин 

Місце розташування об’єкта: вул. Шевченка, 34, с. Халявин, Чернігівський район, 
Чернігівська область, 15524 

Загальна площа приміщень, м
2
 256 м2

 

Площа ділянки, га 0,12 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1960 

Кількість поверхів – 1 

Будівля з дерева вкрита шифером. Стан будівлі 

задовільний. 

Власник Комунальна власність Халявинської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 17,315 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

17 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» 
- 55 км 

до автомагістралі, км До автодороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на 
Гомель) (М01) – 5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Халявино» - 9,6 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань  до  джерела  підключення  (централізоване 

водопостачання) - 300м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 300 м 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 100 м 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: 
Посада 

Халявинська сільська рада  

mailto:terehivka@ukr.net


Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 
e-mail 

Голова Халявинської сільської ради 
Лісова Алла Іванівна 

+38 (0462) 68-50-42 

halyavin_rada@ukr.net 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишнє приміщення школи 

села Халявин 

Місце розташування об`єкта: вул. Шевченка, 57, 

с. Халявин, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15524 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, 

виробнича діяльність. 

Площа ділянки: 1,35 га 

 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення школи села Халявин 

Місце розташування об’єкта: вул. Шевченка, 57, с. Халявин, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15524 

Загальна площа приміщень, м
2
 479 м2

 

Площа ділянки, га 1,35 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1921 
Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 

шифером. Стан будівлі задовільний. 

Власник Комунальна власність Халявинської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  
надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 252,357 
Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на   території  населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

17 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» 
- 55 км 

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

(на Гомель) (М01) – 5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Халявино» - 9,6 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань  до  джерела  підключення  (централізоване 

водопостачання) – 100 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 100 м 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 50 м 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: Халявинська сільська рада 

mailto:halyavin_rada@ukr.net


Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 
e-mail 

Голова Халявинської сільської ради  

Лісова Алла Іванівна 

+38 (0462) 68-50-42 

halyavin_rada@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення бібліотеки 

села Полуботки 

Місце розташування об`єкта: вул. Лісова, 17, с. 

Полуботки, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15524 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність.  

Площа ділянки: 0,1 га 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення бібліотеки села Полуботки 

Місце розташування об’єкта: вул. Лісова, 17, с. Полуботки, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15524 

Загальна площа приміщень, м
2
 110 м2

 

Площа ділянки, га 0,1 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1921 
Кількість поверхів – 1. Будівля з дерева вкрита 

шифером.  Стан будівлі задовільний 

Власник Комунальна власність Халявинської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 42,575 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

3 км 
160 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» 
- 59 км 

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

Гомель) (М01) – 2 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Халявино» - 13 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 160 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 
водопостачання водонапірної башти) - 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) - 20 м 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: Халявинська сільська рада 

mailto:halyavin_rada@ukr.net


Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 
e-mail 

Голова Халявинської сільської ради  

Лісова Алла Іванівна 

+38 (0462) 68-50-42 

halyavin_rada@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення будинку культури села Полуботки 

Місце розташування об`єкта: вул. Лісова, 54, с. Полуботки, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15524 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,22 га 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення будинку культурисела 

Полуботки 
Місце розташування об’єкта: вул. Лісова, 54, с. Полуботки, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15524 
Загальна площа приміщень, м

2
 200 м

2
 

Площа ділянки, га 0,22 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1931 

Кількість  поверхів  –  1.  Будівля  з  дерева  вкрита 

залізом. Стан будівлі задовільний. 
Власник Комунальна власність Халявинської сільської ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 39,301 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє. 
Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

3 км 

160 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» 

- 59 км 

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

Гомель) (М01) – 2 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Халявино» - 13 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 160 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) - 20 м 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: Халявинська сільська рада 

mailto:halyavin_rada@ukr.net


Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 
e-mail 

Голова Халявинської сільської ради 

Лісова Алла Іванівна 

+38 (0462) 68-50-42 

halyavin_rada@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне  приміщення:  Колишнє  приміщення  дошкільного 

навчального закладу села Хмільниця 

Місце розташування об`єкта: вул. Тичини, с. Хмільниця, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15510 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у 

сфері надання побутових послуг 

Площа ділянки: 0,4 га 
 

Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення дошкільного навчального 

закладу села Хмільниця 

Місце розташування об’єкта: вул.  Тичини,  с.  Хмільниця,  Чернігівський  район, 

Чернігівська область, 15510 

Загальна площа приміщень, м
2
 494 м2 

Площа ділянки, га 0,4 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік   введення   в   експлуатацію   –   1979.   Кількість 
поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита шифером 

Стан будівлі задовільний 

Власник Комунальна власність Хмільницької сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 152,853 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

21 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» 

- 50 км 

до автомагістралі, км До автодороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на 
Гомель) (М01) – 4 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Шумлай» - 1,7 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 60 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 60 м 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 60 м 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: Хмільницька сільська рада 

mailto:halyavin_rada@ukr.net


Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 
e-mail 

Голова Хмільницької сільської ради  

Слюнько Юрій Іванович 

+38 (0462) 68-76-31 

khmilnitska_sr@ukr.net 
 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє складське приміщення села 

Хмільниця 

Місце розташування об`єкта: вул. Дружби, с. Хмільниця, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15510 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг 

Площа ділянки: 0,1 га 

 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне складське приміщення села Хмільниця 

Місце розташування об’єкта: вул. Дружби, с. Хмільниця, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15510 
Загальна площа приміщень, м

2
 159 м

2
 

Площа ділянки, га 0,1 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1974 
Кількість  поверхів  –  1.  Цегляна  будівля  вкрита 

шифером. Стан будівлі задовільний. 
Власник Комунальна власність Хмільницької сільської ради 
Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері 

надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 15,345 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична інфраструктура  

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

21 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» - 50 км 

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

Гомель) (М01) – 4 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Шумлай» - 1,7 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення  (система 

водопостачання водонапірної башти) - 10 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до  джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 10 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 
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Контактна особа: 
Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 
e-mail 

Хмільницька сільська рада 
Голова Хмільницької сільської 

ради Слюнько Юрій Іванович 

+38(0462) 68-76-31 

khmilnitska_sr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення будинку 

культури села Рябці 

Місце розташування об`єкта: вул. Жабинського, с. Рябці, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15510 

Варіанти використання:  Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг 

Площа ділянки: 0,3 га 

 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення Будинку культури села Рябці 

Місце розташування об’єкта: вул.   Жабинського,   с.   Рябці,   Чернігівський   

район, Чернігівська область, 15510 
Загальна площа приміщень, м

2
 150 м

2
 

Площа ділянки, га 0,3 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1965 

Кількість поверхів – 1. Будівля з дерева без даху 

Стан будівлі незадовільний 
Власник Комунальна власність Хмільницької сільської ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері   

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 7,553 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

17 км 

170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» - 52 км 

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

(на Гомель) (М01) – 2,5 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Халявино» - 5,2 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 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) - 50 м 

теплопостачання:   відстань  до  Відсутнє 
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джерела підключення, м 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Хмільницька сільська рада 

Голова Хмільницької сільської ради  

Слюнько Юрій Іванович 

+38 (0462) 68-76-31 

khmilnitska_sr@ukr.net 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне   приміщення:  Колишнє  приміщення  

дошкільного навчального закладу села Шибиринівка 

Місце розташування об`єкта: вул. Комсомольська, 2, с. 

Шибиринівка, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15515 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність  Площа ділянки: 0,6 га 

Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення дошкільного навчального 

закладу села Шибиринівка 
Місце розташування об’єкта: вул. Комсомольська, 2, с. Шибиринівка, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15515 
Загальна площа приміщень, м

2
 401,2 м

2
 

Площа ділянки, га 0,6 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1983 
Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля вкрита 
шиферо. Стан будівлі задовільний 

Власник Комунальна власність Хмільницької сільської ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері   

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 32,977 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

30 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» 
- 69 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Любеч – Славутич (Т-25-
06) – 7,7 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» - 9,7 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 20 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 20 м 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 10 м 
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теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 
Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Шибиринівська сільська рада 
Голова Шибиринівської сільської ради 
Могилат Юрій Миколайович 
+38 (0462) 68-52-31 
shibirinivskasr@ukr.net 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення пральні села 

Антоновичі 

Місце розташування об`єкта: вул. Примакова, 7, с. Антоновичі, 

Чернігівський район, Чернігівська область, 15515 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у 

сфері надання побутових послуг 

Площа ділянки: 0,05 га 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне  приміщення пральні села Антоновичі 

Місце розташування об’єкта: вул.  Примакова,  7,  с.  Антоновичі,  

Чернігівський район, Чернігівська область, 15515 
Загальна площа приміщень, м

2
 48 м

2
 

Площа ділянки, га 0,05 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1952 
Кількість поверхів – 1. Цегляна будівля без даху 
Стан будівлі незадовільний (розвалена). 

Власник Комунальна власність Шибиринівської сільської 

ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 4,967 тис.грн 
Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

37 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» - 71 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Любеч – Славутич (Т-25-
06) – 6,5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» - 15 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 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) - 20 м 
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теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Шибиринівська сільська рада 

Голова Шибиринівської сільської ради  

Могилат Юрій Миколайович 
+38 (0462) 68-52-31 

shibirinivskasr@ukr.net 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення лікарні села Антоновичі 

Місце розташування об`єкта: вул. Примакова, 7, с. Антоновичі, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15515 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг 

Площа ділянки: 0,05 га 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне  приміщення лікарні села Антоновичі 

Місце розташування об’єкта: вул.  Примакова,  7,  с.  Антоновичі,  

Чернігівський район, Чернігівська область,15515 
Загальна площа приміщень, м

2
 360 м

2
 

Площа ділянки, га 0,05 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1950 
Кількість   поверхів  –  1.   Цегляна   будівля  

вкрита шифером. Стан будівлі задовільний. 
Власник Комунальна власність Шибиринівської сільської 

ради 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 32,734 
Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  

населеного пункту, водо, тепло, електропостачання 

відсутнє 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

37 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» 
- 71 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Любеч – Славутич (Т-25-
06) – 6,5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» - 15 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 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) - 20 м 
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теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

Шибиринівська сільська рада  
Голова Шибиринівської сільської ради 
Могилат Юрій Миколайович 
+38 (0462) 68-52-31 
shibirinivskasr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишнє приміщення овочесховища 

села Антоновичі 

Місце розташування об`єкта: вул. Примакова, 7, с. 

Антоновичі, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15515  

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг 

Площа ділянки: 0,05 га 

 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення овочесховища села Антоновичі 

Місце розташування об’єкта: вул.  Примакова,  7,  с.  Антоновичі,  Чернігівський 

район, Чернігівська область,15515 
Загальна площа приміщень, м

2
 20 м2

 

Площа ділянки, га 0,05 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1970. Кількість поверхів 
– 1. Цегляна будівля без даху.  Стан будівлі 
незадовільний. 

Власник Комунальна власність Шибиринівської сільської ради 

Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері  надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 

Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн 2,135 тис. грн 
Додаткова інформація: Приміщення  знаходиться  на  території  населеного 

пункту, водо, тепло, електропостачання відсутнє 

Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

37 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» 
- 71 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Любеч – Славутич (Т-25-06) 
– 6,5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Левковичі» - 15 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 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 Відстань до джерела підключення (лінія 

mailto:shibirinivskasr@ukr.net


джерела підключення, м 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 

Шибиринівська сільська рада 

Голова Шибиринівської сільської ради 
Могилат Юрій Миколайович 

+38 (0462) 68-52-31 

shibirinivskasr@ukr.net 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Приміщення для утримання ВРХ 

Місце розташування об`єкта: вул. Радянська, 131, с. 

Андріївка, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15554 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг 

Площа ділянки: 2 га 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяне приміщення для утримання ВРХ 

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

район, Чернігівська область, 15554 
Загальна площа приміщень, м

2
 1800 м

2
 

Площа ділянки, га 2 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Кількість поверхів – 1. Цегляні та залізобетонні 

стіни. Стан будівлі задовільний. 

Власник СТОВ «Андріївське» 
Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн - 
Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водопостачання власне, тепло, 

електропостачання відсутнє 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

22 км 
170 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 

Яриловичі» - 85 км 

до автомагістралі, км До автодороги Чернігів - Пакуль - контрольно- 

пропускний пункт «Славутич» - Чорнобиль (з 

під'їздом до м. Славутича) Р56 – 6,5 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Кархівка» - 8 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 170 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключено до системи водопостачання 

водонапірної башти 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску) - 500 м 

mailto:shibirinivskasr@ukr.net


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 

СТОВ «Андріївське» 
Директор  

Сидоренко Андрій Михайлович 

+38 (0462) 68-61-46 

- 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне  приміщення:  Колишня  свиноферма,  

молочно - товарна ферма, склад зерновий 

Місце  розташування  об`єкта:  вул.  Таращанська,  

257,  с. Роїще, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15520  

Варіанти використання:  Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг 

Площа ділянки: 1,5 га 
Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяні приміщення свиноферми,   молочно- 
товарної ферми та складу зернового 

Місце розташування об’єкта: вул. Таращанська, 257, с. Роїще, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15520 
Загальна площа приміщень, м

2
 12000 м

2
 

Площа ділянки, га 2 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Кількість поверхів – 1 
Цегляні та залізобетонні стіни стан 13-ти будівель 

задовільний 

Власник ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері   

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн - 
Додаткова інформація: Приміщення знаходиться на території населеного 

пункту, водо, електропостачання і каналізація в 

наявності, газопостачання відсутнє 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

25 км 
175 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» - 51 км 

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

(на Гомель) (М01) – 5,5 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Шумлай» - 5 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 175 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключено  до  системи водопостачання  

водонапірної башти 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Вигрібна яма 

газопостачання: відстань до Відсутнє 



джерела підключення, м 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 
Підключено до лінії електропередач 0,4 кВт 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» 

Директор   
Кириндась Олександр Борисович 
+38 (04622) 5-81-54; 5-83-87; 5-81-54 
- 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишні молочно - товарна ферма, 

конюшня, корівник, пункт забою ВРХ, пункт штучного 

запліднення 

Місце розташування об`єкта: вул. Широка, 18, с. 

Хмільниця, Чернігівський район, Чернігівська область, 

15510 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, 

виробнича діяльність.  

Площа ділянки: 2 га 
 

Назва вільного виробничого 
приміщення 

Незадіяні приміщення молочно – товарної ферми, 

конюшні, корівника, пункту забою ВРХ та пункту 

штучного запліднення 
Місце розташування об’єкта: вул.  Широка,  18,  с. Хмільниця,  Чернігівський  

район, Чернігівська область, 15510 
Загальна площа приміщень, м

2
 18000 м

2
 

Площа ділянки, га 2 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Кількість поверхів – 1. Цегляні та залізобетонні 
стіни. Стан 30-ти будівель задовільний. 

Власник ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» 
Варіанти використання: Торговельна  діяльність,  діяльність  у  сфері   

надання побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: Продаж, оренда 
Вартість, тис.грн - 
Додаткова інформація: Приміщення знаходяться на території населеного 

пункту, водо, електропостачання і каналізація в 

наявності, газопостачання відсутнє 
Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

18 км 
168 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові 
Яриловичі» - 50 км 

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

Гомель) М01 – 4 км 
до залізничної станції, км Залізнична станція «Шумлай» - 1,7 км 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - 168 км 

Інженерна інфраструктура  



водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключено  до  системи водопостачання  

водонапірної башти 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Наявна вигрібна яма 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 
Підключено до лінії електропередач 0,4 кВт 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 
e-mail 

ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» 

Директор 
Кириндась Олександр Борисович 
+38 (04622) 5-81-54; 5-83-87; 5-81-54 
- 

 

 

 
ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Вільне приміщення:  колишньої 

будівельної організації  ВАТ «Обрій» 

Місце розташування об`єкта: вул. 30 

років Перемоги, 33а, м. Сновськ, 

Чернігівська обл., 15200  

Варіанти використання:  Для 

комерційної або виробничої діяльності  

Площа ділянки:  2,14 га. 
 

Назва вільного виробничого 
приміщення 

Приміщення колишньої будівельної організації  

ВАТ «Обрій» 

 
Місце розташування об’єкта: вул. 30 років Перемоги, 33а, м. Сновськ, 

Чернігівська обл., 15200.  
Загальна площа приміщень, м

2
 2589 м

2
 

Площа ділянки, га 3,14 га 
Характеристика об’єкта 
(кількість  поверхів,  тип  та  стан  

будівель  і споруд): 

Комплекс будівель включає цегляну двоповерхову 

адмінбудівлю, цегляний гараж із складом, гараж для 

легкового автомобіля, будівлю трансформаторної 

підстанції, цегляні будівлю, майстерню, гараж для 

трактора, вбиральню.  
Власник Керівник ПСП «Промінь» 

Бобровник Сергій Григорович 
Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження основного профілю діяльності 
Вартість, тис.грн За домовленістю 
Додаткова інформація: Проведений необхідний комплекс землевпорядних 

робіт, земельна ділянка віднесена до земель 



промисловості. Наявні під’їзні дороги з твердим 

покриттям.  

Транспортно-логістична 
інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км  

до м. Києва, км 

70 км 

210 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» – 43 

км 

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

(Т-25-18) – поряд  
до залізничної станції, км ст. Сновськ Південно-Західної залізниці - 2 км, до 

найближчої колії - 700 м 
до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» – 215 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня, відстань до джерела підключення – 300 м. 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підведене, доступне технічне споживання газу без 

обмежень. 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведене до приміщень. На 

території знаходяться  трансформаторна підстанція 

ЗТП - 400 кВт з кабельною лінією високовольтного 

освітлення. На відстані 250 м розташований РЕМ. 

теплопостачання:   відстань  до  

джерела підключення, м 

Газове опалення 

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

Телефон, факс 
e-mail 

ПСП «Промінь» 
Керівник ПСП «Промінь»  

Бобровник Сергій Григорович 
+380979997621 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

 

Вільне приміщення: 
Колишньої будівельної 

організації  ПМК-215 ВАТ 

«Чернігівводбуд». 

Місце розташування 

об`єкта: вул. Перемоги, 64, с. 

Займище, Сновський район, 

Чернігівська обл., 15209  

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої 

діяльності  

Площа ділянки:  6,5 га.  

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Приміщення колишньої будівельної організації 

Щорська ПМК-215 ВАТ «Чернігівводбуд» 



Місце розташування об’єкта (поштова 

адреса): 

вул. Перемоги, 64, с. Займище, Щорський р-н, 

Чернігівська обл., 15209 

Площа приміщень (виробничих, 

офісних), кв. м 

6274,9 м
2, 

 в т.ч. виробничі – 4204,7 м
2
, офісні – 

785,8 м
2
, складські – 543 м

2
, торгівельні – 741,4 м

2
. 

Розмір земельної ділянки, га 6,5 га 

Характеристика об’єкта: Комплекс будівель включає цегляну адмінбудівлю в 

блоці з торгівельним центром «Родничок» (є підвал, 

готель, сауна, приміщення для ресторану), цегляні 

мехмайстерні з прибудовами, матеріальний склад 

цегляний, пилораму (будівлю), сушильний цех, 

столярний цех, нафтобазу цегляна, намет для 

автомашин цегляний, трансформаторна з 

електротехнічним устаткуванням цегляна, сарай з 

прибудовами для сільгосп. машин цегляний, 

технологічна площадка цегляна, побутові 

приміщення, вбиральня 

Власник: Керівник ПСП «Промінь»  

Бобровник Сергій Григорович 

Напрями використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження осново профілю діяльності 

Вартість, тис.грн За домовленістю 

Додаткова інформація: Під’їзні дороги з твердим покриттям. На території 

знаходиться озеро. Є площадна стоянка, естокада 

для миття. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

70 км 

210 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. 

до залізничної станції, км ст. Щорс Південно-Західної залізниці - 2 км, до 

найближчої колії 700 м 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

В наявності, є водопровідні мережі, водонапірна 

башта, артезіанська свердловина, насосна станція 

для підкачки води. 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Під’єднано до міської каналізаційної мережі 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Підведений газопровід середнього тиску. 

електропостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

Електропостачання підведено до приміщень. На 

території знаходяться 2 трансформатори по 1 тис. 

кВт. На відстані 300 м розташований РЕМ. 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

На території знаходиться власна автономна газова 

котельня. 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

ПСП «Промінь» 
Керівник ПСП «Промінь»  

Бобровник Сергій Григорович 

+380979997621 



 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення:  Котельня 

Місце розташування об`єкта: 16600, Чернігівська обл., с. Ніжинське, вул. Ніжинський 

шлях, 25 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки:  2,008 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Котельня та допоміжні будівлі 

Місце розташування об’єкта: вул. Ніжинський шлях, 25, с. Ніжинське, 

Чернігівська обл., 16600 

Загальна площа приміщень, м
2
 1072,8 м

2
 

Площа ділянки, га Відведення 2,008 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Один поверх, стан незадовільний 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Комерційна, промислова 

Умови придбання: Продаж на аукціоні 

Вартість(балансова), тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду або 

придбати майно 

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 – 2 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» – 152 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до міської мережі водопостачання – 300 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу – 200 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач – 200 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net  
 

 



 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: Нежитлова будівля 

Місце розташування об`єкта: пров. Інститутський, 6А, м. Ніжин, Чернігівська обл., 

16600 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки: 0,0285 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлова будівля 

Місце розташування об’єкта: пров. Інститутський, 6А, м. Ніжин, Чернігівська 

обл., 16600 

Загальна площа приміщень, м
2
 39,3 м

2
 

Площа ділянки, га 0,0285 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Одноповерхова, стан незадовільний 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Комерційна 

Умови придбання: Продаж на аукціоні 

Вартість, тис.грн 12,51183 

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) - 16 км 

до залізничної станції, км До залізничної станції Ніжин – 6 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до міської мережі водопостачання –  100 м  

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення – 100 м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу – 100 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач –  100 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net  
 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: Недобудована лабораторія 

Місце розташування об`єкта: вул. Шекерогринівська, 88, м. Ніжин, Чернігівська обл., 

16600 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки: Без земельного відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Недобудована лабораторія 

 

Місце розташування об’єкта: вул. Шекерогринівська, 88, м. Ніжин, Чернігівська 

обл., 16600 

Загальна площа приміщень, м
2
 161 м

2
 

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Недобудова 30%  

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Комерційна 

Умови придбання: Продаж на аукціоні, оренда 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду або 

придбати майно 

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) - 17 км 

до залізничної станції, км До залізничної станції Ніжин – 6 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до міської мережі водопостачання - 200 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу - 200 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач - 100 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net  
 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: Нежитлова будівля (гараж) 

Місце розташування об`єкта: вул. Березанська, 104Б, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки: 0,0480 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлова будівля 

Місце розташування об’єкта: вул. Березанська, 104Б, м. Ніжин, Чернігівська обл., 

16600 

Загальна площа приміщень, м
2
 88,8 м

2
 

Площа ділянки, га 0,048 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Комерційне, гараж. 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Гараж 

Умови придбання: Продаж на аукціоні, оренда 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду або 

придбати майно 

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 – 8 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до міської мережі водопостачання - 100 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу - 100 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач - 100 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net  
 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: Підвальне нежитлове приміщення 

Місце розташування об`єкта: вул. Овдіївська, 5, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки: Без земельного відведення 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Підвальне нежитлове приміщення 

Місце розташування об’єкта: вул. Овдіївська, 5, м. Ніжин, Чернігівська обл., 

16600 

Загальна площа приміщень, м
2
 141,6 м

2
 

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Підвальне приміщення, під офіси, магазини, склад 

та ін., стан задовільний 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: комерційне 

Умови придбання: Оренда 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду або 

придбати майно 

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» – 150 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Присутнє в приміщені 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Присутнє в приміщені 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу - 20 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключене до мережі 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підключене до мережі 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 
 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: Нежитлове приміщення 

Місце розташування об`єкта: вул. Московська, 22А, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 

Варіанти використання: для навчальння, комерційне 

Площа ділянки: Без земельного відведення 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлове приміщення 

Місце розташування об’єкта: вул. Московська, 22А, м. Ніжин, Чернігівська обл., 

16600 

Загальна площа приміщень, м
2
 141,6 м

2
 

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Приміщення, під офіси, магазини, та ін., стан 

задовільний 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: для навчальння, комерційне 

Умови придбання: Оренда 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду або 

придбати майно 

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 – 6 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

В приміщені 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

В приміщені 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу 20 м  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В приміщені 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В приміщені 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 
 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: Нежитлове приміщення 

Місце розташування об`єкта: вул. Овдіївська, 2 А, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки: 0,0435 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлове приміщення 

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

2 

Загальна площа приміщень, м
2
 184,6 м

2
 

Площа ділянки, га 0,0435 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Комерційне 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: для навчальння, комерційне 

Умови придбання: Продаж на аукціоні 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання придбати майна 

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 – 5 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

В приміщені 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

В приміщені 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу - 20 м  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В приміщені 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В приміщені 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 
 

 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: нежитлове приміщення 

Місце розташування об`єкта: вул. Полковника Розумовського, 5, м. Ніжин, Чернігівська 

обл., 16600 

Варіанти використання: комерційна 

Площа ділянки: без земельного відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлове приміщення по вул.Полковника 

Розумовського, 5 

Місце розташування об’єкта: вул. Полковника Розумовського,5, м. Ніжин, 

Чернігівська обл., 16600 

Загальна площа приміщень, м
2
 19,1 м

2
 

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

- 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Комерційне 

Умови придбання: Оренда 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду 

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 – 5 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до міської мережі водопостачання - 30 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення - 30 м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу - 30 м  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач - 30 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до тепломережі - 30 м 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: нежитлове приміщення 

Місце розташування об`єкта: вул. Прилуцька,156, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 

Варіанти використання: комерційна 

Площа ділянки: без земельного відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлове приміщення  

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

156 

Загальна площа приміщень, м
2
 81,0 м

2
 

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

комерційне, спорт 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Комерційне 

Умови придбання: Оренда 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду 

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 – 3 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

В суміжному приміщенні 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

В суміжному приміщенні 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

В суміжному приміщенні 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підведено до приміщення  

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В суміжному приміщенні 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 
 

 

                                                            

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: нежитлове приміщення (гаражі) 
Місце розташування об`єкта: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.Московська, 21 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки: Без земельного відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлове приміщення  

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

, 21 

Загальна площа приміщень, м
2
 

 
17,0 м

2
, 30,2 м

2
, 37,3 м

2
, 36,8 м

2
 

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

комерційне, гаражі 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: комерційне 

Умови придбання: оренда 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду 

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 – 5 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до міської мережі водопостачання - 100 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення - 150 м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу - 200 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Підведено до приміщення 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до тепломережі - 200 м 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 
 

 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: нежитлове приміщення (паливний склад) 

Місце розташування об`єкта: вул. Космонавтів, 76, м. Ніжин,  Чернігівська обл., 16600 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки: Без земельного відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлове приміщення ( паливний склад) 

Місце розташування об’єкта: вул. Космонавтів, 76, м. Ніжин,  Чернігівська обл., 

16600 

Загальна площа приміщень, м
2
 48,0 м

2
   

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

комерційне, промислове 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Комерційне 

Умови придбання: Продаж на аукціоні, оренда  

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду або 

придбати майно 

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 – 7 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до міської мережі водопостачання - 350 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відсутня 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу – 300 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач  – 20 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 
 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: нежитлове (підвальне) приміщення  

Місце розташування об`єкта: вул.Московська, 40-а, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки: Без земельного відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлове підвальне приміщення  

Місце розташування об’єкта: вул. Московська, 40-а, м. Ніжин, Чернігівська обл., 

16600 

Загальна площа приміщень, м
2
 78,4 м

2
   

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Комерційне 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Комерційне 

Умови придбання: Оренда 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду 

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 – 7 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

В будинку 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

В будинку 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

В будинку 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В будинку 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В будинку 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 
 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: нежитлове (підвальне) приміщення  

Місце розташування об`єкта: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.Московська, 54-б 

Варіанти використання: Комерційна 

Площа ділянки: Без земельного відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлове підвальне приміщення  

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

54-б 

Загальна площа приміщень, м
2
 

 
94,0 м

2
   

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Комерційне 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Комерційне 

Умови придбання: Оренда 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду  

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 – 7 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В будинку 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

В будинку 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

В будинку 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В будинку 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В будинку 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 
 

 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ  
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: нежитлове приміщення (котельня) 

Місце розташування об`єкта: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Овдіївська, 31-а 

Варіанти використання: комерційне 

Площа ділянки: без земельного відведення 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення  

Нежитлове приміщення  

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

31-а 

Загальна площа приміщень, м
2
 50,2 м

2
   

Площа ділянки, га Без земельного відведення 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд):  

Комерційне 

Власник Ніжинська міська рада 

Варіанти використання: Комерційне 

Умови придбання: Продаж на аукціоні, оренда. 

Вартість, тис.грн Буде визначена після проведення незалежної оцінки 

в разі виявлення бажання взяти в оренду або 

придбати майно 

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 – 7 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до міської мережі водопостачання – 30 м 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення – 100 м 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела газопроводу – 40 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до лінії електропередач – 40 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради  

відділ інвестиційної діяльності 

Ворона Денис Павлович 

+38 (04631) 2-52-49 , +380987389820  

nizyn_invest@ukr.net 
 

 

 



ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Вільне приміщення: Об’єкти 

нерухомості: адмінкорпус, 

головний корпус з 

прибудовами, цех, механічна 

майстерня, котельня, склад. 

Місце розташування об`єкта: 
вул. Любецька, 34, м. Чернігів, 

14000 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої 

діяльності 

Площа ділянки: 1,9707 га 

 
Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяні приміщення колишнього фабрики 

Сучасних деревообробних технологій 

Місце розташування об’єкта: вул. Любецька, 34, м. Чернігів, 14000 

Загальна площа приміщень, м2
 1) Адміністративна  будівля,  площею  – 

504,3 кв.м; 

2) Цех, площею – 1685,8 кв.м; 

3) Цех, площею – 640,5 кв.м; 

4) Цех, площею – 1805,7 кв.м; 

5) Цех. Площею – 623,1 кв.м; 

6) Майстерня, площею – 175,1 кв.м; 

7) Котельня, площею – 176,0 кв.м; 

8) Склад, площею – 120,7 кв.м. 

Площа ділянки, га 1,9707 га 

Характеристика об’єкта 
(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

Рік введення в експлуатацію – 1968; 

Адміністративна будівля двоповерхова, цегляна, 

висота приміщень – 3,3 м; 

Цех одноповерховий, цегляний, висота приміщень – 

4,4 м; цех одноповерховий, цегляний, висота 

приміщень – 4,6 м та 4,3 м; 

Цех двоповерховий, цегляний, висота приміщень - 

4,6 м; 

Цех одноповерховий, цегляний, висота приміщень  – 

4,5 м; 

Майстерня одноповерхова, цегляна, висота 

приміщень – 3,1 м; 

Котельня одноповерхова, цегляна, висота 

приміщень – 8,0 м; 

Склад одноповерховий, цегляний, висота приміщень 

– 3,58 м. 

Стан приміщень – незадовільний; 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник Територіальна громада м. Чернігова 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Аукціон за методом зниження ціни до 30% 

Вартість, тис.грн з ПДВ 3 903 535,20 грн. 



Додаткова інформація: До підприємства підведений газопровід, лінія 

електропередач і каналізація. Територія заводу 

асфальтована. Будівлі знаходяться в серединній зоні 

м. Чернігова 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Києва, км 141 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До  міжнародного  пункту  пропуску  «Сеньківка»  – 
140 км 

до автомагістралі, км Поряд 

до залізничної станції, км 1,35 км 

до міжнародного аеропорту, км 146 км 

Інженерна інфраструктура  

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Водопостачання централізоване 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Підведено до міської каналізаційної мережі 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Підведено до газопроводу середнього тиску 

електропостачання:  відстань 

до джерела підключення, м 
Електропостачання підведено до приміщень 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Котельня без обладнання 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Фонд  комунального  майна  Чернігівської  міської 

ради 

Голова фонду 

+38 (0462) 67-66-59 

fkm_cmr@ukr.net 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Вільне приміщення: колишня база 

відпочинку «Ярославна» 

Місце розташування об`єкта: вул. 

Мальовнича, 16, м. Новгород-

Сіверський, Чернігівська область, 

16000 

Варіанти використання: Для комерційної або 

виробничої діяльності 

Площа ділянки: 7,176 га   
 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення  

Незадіяні приміщення колишньої бази відпочинку 

«Ярославна» 

Місце розташування об’єкта: вул. Мальовнича, 16, м. Новгород-Сіверський, 

Чернігівська область, 16000 

mailto:fkm_cmr@ukr.net


Загальна площа приміщень, м
2
 3480,8 м

2
, у тому числі: площа житлових корпусів – 

1787,6 м
2
, площа адмінкорпусу – 1693,2 м

2
 

Площа ділянки, га 7,167 га 

Характеристика об’єкта  

(кількість поверхів, тип та стан будівель і 

споруд): 

База відпочинку повністю автономна. На території 

знаходяться: 4 двоповерхових житлових корпуси на 

200 чоловік, обладнаний харчоблок, банкетний зал, 

автостоянка. 

Приміщення потребують капітального ремонту. 

Власник: ПрАТ «Чексил-Автосервіс» м. Чернігів 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: Продаж цілісним майновим комплексом без 

збереження основного профілю діяльності 

Вартість, тис.грн 5,2 млн. грн  

Додаткова інформація: База розміщується на схилі річки Десна в 

березовому гаю, в одному з живописних та 

екологічно чистих місць Чернігівської області 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

187 км 

367 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

міжнародний пункт пропуску для автомобільного 

сполучення «Грем’яч»  - 57 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) - 3 км 

до залізничної станції, км залізнична станція «Новгород-Сіверський» - 4 км 

до міжнародного аеропорту, км  аеропорт «Бориспіль»  - 357 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

В наявності дві свердловини з питною водою, 

водонапірна вежа 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

В наявності  

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

середнього тиску) – 70 м 

електрозабезпечення: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

В наявності котельня, яка обладнана трьома 

універсальними котлами марки НИСУ-6 

Контактна особа: 

Посада 

Прізвище, ім’я , по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

 

Климко Сергій Миколайович 

+38 (04658) 668981 

avsglbuh@ksk.com.ua 

 

 

 

 
 

mailto:avsglbuh@ksk.com.ua

