
Чернігівська область



Місцезнаходження об'єкту:
м. Чернігів, 
вул. Красносільського, 89

Загальна площа земельних 
ділянок: 0,3467 га

Загальна площа приміщень:
1033,4 кв. м.

Стартова ціна:
18,8 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Регулювання та сприяння 
ефективному веденню 
економічної діяльності.

ЄМК ДП «Чернігівський експертно-технічний центр «Держпраці»

https://bit.ly/3y8z8DN 
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону 
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію 
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію, 
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у 
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна 
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які 
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні. 

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com  

https://bit.ly/3y8z8DN
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,
с. Нові Боровичі, с. Камка, 

Загальна площа земельних 
ділянок: 12,1186 га

Загальна площа приміщень:
13 817,2 кв. м.

Стартова ціна:
19,4 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: діюче

Характеристика об'єкту:
Виробництво спирту 
етилового ректифікованого

Окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання 
спирту ДП «Укрспирт»

https://bit.ly/3nC12DK 
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону 
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію 
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію, 
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у 
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна 
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які 
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні. 

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com  

https://bit.ly/3nC12DK
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com


Місцезнаходження об'єкту:
Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 234;
вул. Індустріальна, 4д 

Загальна площа земельних 
ділянок: 5,2886 га

Загальна площа приміщень:
23964,0 кв. м.

Стартова ціна:
100,3 млн. грн.

Посилання на сторінку: 

Статус: недіюче

Характеристика об'єкту:
будівлі виправних закладів, в’
язниць та слідчих ізоляторів

Окреме майно державної установи «Прилуцька виховна колонія»

https://bit.ly/3nCgT50 
Інформація про державні підприємства, які представлені в цьому документі, ґрунтується на інформації з відкритих джерел відповідно до Закону 
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію 
державного і комунального майна», є вибірковою та неповною. Перелік об’єктів може змінюватися та доповнюватися. Отримати інформацію, 
щодо повного переліку об’єктів, включених до переліку на приватизацію ви можете на сайті www.privatization.gov.ua Інформація, опублікована у 
цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей. Фонд Державного Майна 
України, його працівники, радники та представники не несуть відповідальності за рішення покупців або їх представників та їх наслідки, які 
можуть чи могли би ґрунтуватися на інформації, наданій у цьому повідомленні. 

Контактні дані
Investor Relations Офіс
+38 095 287 96 60
+38 067 322 96 29
feliks.tytarenko@gmail.com
vitaliydyshlovy@gmail.com  

https://bit.ly/3nCgT50
http://www.privatization.gov.ua/
mailto:feliks.tytarenko@gmail.com
mailto:vitaliydyshlovy@gmail.com

