Інформація про потенційний об’єкт оренди
№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. Генерала Белова, 6
1. Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14027, м. Чернігів, вул. Генерала Белова, 6
4. Загальна і корисна площа об’єкта Загальна площа - 206,5 кв.м
Корисна площа - 129,9 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Станом на 01.01.2020:
первісна балансова вартість
Балансова вартість – 266828,3 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається Залишкова балансова вартість - 142535,3 грн.
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Нежитлове приміщення з окремим входом,
(будівлі в цілому або частини
розташоване в підвалі п’ятиповерхового
будівлі із зазначенням місця
житлового будинку
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує капітального ремонту. В наявності
інформація про потужність
мережі електропостачання
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Без обмежень
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання
та водовідведення (за наявності) для чого
повинен оформити договори з відповідними
службами.
Орендар зобов’язаний укласти з управителем
багатоквартирного будинку договір про надання
послуг
з
управління
багатоквартирним
будинком.
13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

-

№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. Генерала Белова, 8
1. Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14027, м. Чернігів, вул. Генерала Белова, 8
4. Загальна і корисна площа об’єкта 319,8 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Станом на 01.01.2020:
первісна балансова вартість
Балансова вартість – 1240503,1 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається Залишкова балансова вартість – 746273,2 грн.
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Нежитлове приміщення з окремим входом,
(будівлі в цілому або частини
розташоване в підвалі п’ятиповерхового
будівлі із зазначенням місця
житлового будинку
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує капітального ремонту. В наявності
інформація про потужність
мережі електропостачання
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Без обмежень
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання
та водовідведення (за наявності) для чого
повинен оформити договори з відповідними
службами.
Орендар зобов’язаний укласти з управителем
багатоквартирного будинку договір про надання
послуг
з
управління
багатоквартирним
будинком.
13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Фото за посиланням https://goo.gl/photos/BtqhD4qMqSVgwxH49

№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. Дніпровська, 34
Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14010, м. Чернігів, вул. Дніпровська, 34
4. Загальна і корисна площа об’єкта 523,4 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Станом на 31.08.2020:
первісна балансова вартість
Балансова вартість – 1147293,00 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається Залишкова балансова вартість – 956077,50 грн.
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Нежитлова одноповерхова будівля
(будівлі в цілому або частини
будівлі із зазначенням місця
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує ремонту. Електропостачання від
інформація про потужність
зовнішніх мереж
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Склад
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання
та водовідведення (за наявності) для чого
повинен оформити договори з відповідними
службами.
1.

13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Фото за посиланням https://photos.app.goo.gl/9Qri3A8r3jNjkvfs8

№
за /п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Вид інформації

Інформація
вул. Кільцева, 20
Першого типу

Тип Переліку, до якого
пропонується внести об’єкт
оренди
Тип об’єкта
Місцезнаходження об’єкта
Загальна і корисна площа об’єкта

Залишкова балансова вартість та
первісна балансова вартість
об’єкта, якщо об’єкт включається
до Переліку першого типу
Пропонований строк оренди
Характеристика об’єкта оренди
(будівлі в цілому або частини
будівлі із зазначенням місця
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
Технічний стан об’єкта,
інформація про потужність
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
Поверховий план об’єкта або план
поверха

10. Інформація про те, що об’єктом
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
комунальних послуг

13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Нерухоме майно
14030, м. Чернігів, вул. Кільцева, 20
Загальна площа – 76,7 кв.м
Корисна площа - 70,2 кв.м
Станом на 01.01.2020:
Балансова вартість – 86160,8 грн.
Залишкова балансова вартість – 58855,8 грн.
До 5 років
Нежитлове приміщення, розташоване на
першому поверсі дев’ятиповерхового житлового
будинку

Потребує капітального ремонту. В наявності
мережі електро-, водо-, теплопостачання.
З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини

Без обмежень
Сплачувати фактичні витрати за одержання
послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання
та водовідведення (за наявності) для чого
повинен оформити договори з відповідними
службами.
Орендар зобов’язаний укласти з управителем
багатоквартирного будинку договір про надання
послуг
з
управління
багатоквартирним
будинком.
Фото за посиланням https://goo.gl/photos/UH2bm7ByndM6ev7J8

№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. Коцюбинського, 4/5
1. Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14000, м. Чернігів, провулок Коцюбинського,
4/5
4. Загальна і корисна площа об’єкта Загальна площа – 66,8 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Станом на 31.08.2020:
первісна балансова вартість
Балансова вартість – 25890,49 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається Залишкова балансова вартість – 2346,12 грн.
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Нежитлове приміщення з окремим входом в
(будівлі в цілому або частини
окреморозташованій одноповерховій
будівлі із зазначенням місця
нежитловій будівлі
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує ремонту. В наявності мережі
інформація про потужність
електропостачання.
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Без обмежень
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання
та водовідведення (за наявності) для чого
повинен оформити договори з відповідними
службами.
13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Фото за посиланням https://photos.app.goo.gl/XgrbNPHRYPTR3DmB9

№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. Коцюбинського, 4/5
1. Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14000, м. Чернігів, провулок Коцюбинського,
4/5
4. Загальна і корисна площа об’єкта Загальна площа – 120,7 кв.м
Корисна площа – 75,3 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Станом на 31.08.2020:
первісна балансова вартість
Балансова вартість – 46781,17 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається Залишкова балансова вартість – 4239,18 грн.
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Нежитлове приміщення в окреморозташованій
(будівлі в цілому або частини
одноповерховій нежитловій будівлі
будівлі із зазначенням місця
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує ремонту. В наявності мережі
інформація про потужність
електропостачання.
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Без обмежень
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання
та водовідведення (за наявності) для чого
повинен оформити договори з відповідними
службами.
13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Фото за посиланням https://goo.gl/photos/qBCMhTFcSoVjPHqm8

№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. Магістратська, 4
Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 4
4. Загальна і корисна площа об’єкта Загальна площа –51,2 кв.м
Корисна площа – 40,0 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Балансова вартість – 181716,31 грн.
первісна балансова вартість
Залишкова балансова вартість – 40793,25 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Нежитлове приміщення, розташоване в підвалі
(будівлі в цілому або частини
триповерхового житлового будинку. Вхід через
будівлі із зазначенням місця
під’їзд загального користування
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує капітального ремонту. В наявності
інформація про потужність
мережі електропостачання.
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Без обмежень
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання
та водовідведення (за наявності) для чого
повинен оформити договори з відповідними
службами.
Орендар зобов’язаний укласти з управителем
багатоквартирного будинку договір про надання
послуг
з
управління
багатоквартирним
будинком.
1.

13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Фото за посиланням https://photos.app.goo.gl/5j4gKL4D1fk1Brbu9

№
за /п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Вид інформації

Інформація

вул. Савчука, 7-а
Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
Тип об’єкта
Нерухоме майно
Місцезнаходження об’єкта
14013, м. Чернігів, вул. Савчука, 7-а
Загальна і корисна площа об’єкта Загальна площа – 92,4 кв.м
Залишкова балансова вартість та
первісна балансова вартість
об’єкта, якщо об’єкт включається
до Переліку першого типу
Пропонований строк оренди
Характеристика об’єкта оренди
(будівлі в цілому або частини
будівлі із зазначенням місця
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
Технічний стан об’єкта,
інформація про потужність
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
Поверховий план об’єкта або план
поверха

10. Інформація про те, що об’єктом
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
комунальних послуг

13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

-

До 5 років
Нежитлове приміщення, розташоване на горищі
дев’ятиповерхового житлового будинку. Вхід
через під’їзд загального користування

Потребує ремонту. В наявності мережі водо-,
електропостачання, водовідведення.
З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини

Без обмежень
Сплачувати фактичні витрати за одержання
послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання
та водовідведення (за наявності) для чого
повинен оформити договори з відповідними
службами.
Орендар зобов’язаний укласти з управителем
багатоквартирного будинку договір про надання
послуг
з
управління
багатоквартирним
будинком.
Фото за посиланням https://photos.app.goo.gl/7gLAFJo1K8BmWt372

№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. Святомиколаївська, 29а
Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14005, м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, 29а
4. Загальна і корисна площа об’єкта 16,6 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Станом на 31.08.2020:
первісна балансова вартість
Балансова вартість – 4565,87 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається Залишкова балансова вартість – 0,00 грн.
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Нежитлове приміщення, розташоване в
(будівлі в цілому або частини
одноповерховій будівлі
будівлі із зазначенням місця
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує ремонту. В наявності мережі
інформація про потужність
електропостачання
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Без обмежень
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, газо-, водопостачання та
водовідведення (за наявності) для чого повинен
оформити договори з відповідними службами.
1.

13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Фото за посиланням https://photos.app.goo.gl/s5bu4t4EqL132ArLA

№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. В. Чорновола, 5
Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14005, м. Чернігів, вул. В. Чорновола, 5
4. Загальна і корисна площа об’єкта 130,0 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Станом на 31.08.2020:
первісна балансова вартість
Балансова вартість – 23 949,86 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається Залишкова балансова вартість – 17026,47 грн.
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Частина одноповерхової нежитлової дерев’яної
(будівлі в цілому або частини
будівлі обкладеної цеглою
будівлі із зазначенням місця
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує ремонту. В наявності мережі
інформація про потужність
електропостачання
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Без обмежень
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, газо-, водопостачання та
водовідведення (за наявності) для чого повинен
оформити договори з відповідними службами.
1.

13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Фото за посиланням https://photos.app.goo.gl/kJNWV6NoAvPtzqGG6

№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. Хлібопекарська, 16
Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14027, м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 16
4. Загальна і корисна площа об’єкта Загальна площа –57,0 кв.м
Корисна площа – 31,7 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Балансова вартість – 33674,64 грн.
первісна балансова вартість
Залишкова балансова вартість – 20290,32 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Нежитлове приміщення, розташоване в підвалі
(будівлі в цілому або частини
п’ятиповерхового житлового будинку.
будівлі із зазначенням місця
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує ремонту. В наявності мережі
інформація про потужність
електропостачання, водопостачання і
електромережі і забезпечення
водовідведення на площах спільного
об’єкта комунікаціями
користування
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Без обмежень
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, водопостачання та
водовідведення (за наявності) для чого повинен
оформити договори з відповідними службами.
Орендар зобов’язаний укласти з управителем
багатоквартирного будинку договір про надання
послуг
з
управління
багатоквартирним
будинком.
1.

13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Фото за посиланням https://photos.app.goo.gl/CGu9yeN8yzCWeVFh8

№
за /п

Вид інформації

Інформація

вул. Шевченка, 51а
Тип Переліку, до якого
Першого типу
пропонується внести об’єкт
оренди
2. Тип об’єкта
Нерухоме майно
3. Місцезнаходження об’єкта
14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 51а
4. Загальна і корисна площа об’єкта Загальна площа - 134,9 кв.м
5. Залишкова балансова вартість та
Станом на 31.08.2020:
первісна балансова вартість
Балансова вартість – 294981,00 грн.
об’єкта, якщо об’єкт включається Залишкова балансова вартість – 281215,22 грн.
до Переліку першого типу
6. Пропонований строк оренди
До 5 років
7. Характеристика об’єкта оренди
Нежитлова будівля, яка складається з двох
(будівлі в цілому або частини
гаражних боксів.
будівлі із зазначенням місця
розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний,
підвальний, технічний або
мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)
8. Технічний стан об’єкта,
Потребує ремонту.
інформація про потужність
електромережі і забезпечення
об’єкта комунікаціями
9. Поверховий план об’єкта або план З планом об’єкта можна ознайомитись у фонді
поверха
комунального майна Чернігівської міської ради
або запросити вислати сканкопію на електронну
адресу
10. Інформація про те, що об’єктом
Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
оренди є пам’ятка культурної
спадщини, щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини чи
його частина, та інформація про
отримання погодження органу
охорони культурної спадщини на
передачу об’єкта в оренду
11. Інформація про цільове
Гараж, склад
призначення об’єкта оренди
12. Інформація про сплату
Сплачувати фактичні витрати за одержання
комунальних послуг
послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання
та водовідведення (за наявності) для чого
повинен оформити договори з відповідними
службами.
1.

13. Фотографічне зображення майна
(відеоматеріали за наявності)

Фото за посиланням https://photos.app.goo.gl/UBZRb8jMViwhKMpC9

