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Загальні дані 

 

Центр району м. Чернігів 

Територія району 2548 кв. км 

Населення (наявне на 01.01.2018) 52,503 тис. чол. 

Міське 9,519 тис. чол. 

Сільське 42,984 тис. чол. 

Загальний приріст, скорочення (-) наявного населення у 2017 

році -8 осіб 

у т.ч.: природний рух -656 особа 

міграція 376 осіб 

Адміністративно-територіальні одиниці 

кількість населених пунктів 124 

у т.ч.: міст - 

селищ міського типу 4 

сіл 120 

Питома вага району у загальнообласних обсягах: 

реалізованої промислової продукції 0,5 % 

сільського господарства (сільгосппідприємств) 4,9 % 

капітальних інвестицій 3,6 % 

будівництва житла 10,2 % 

роздрібного товарообороту (фізичних і юридичних осіб) 4,4 % 

Спеціалізація господарського комплексу району – аграрна 

Обсяги реалізованої промислової продукції (у відпускних цінах 

підприємств) за 2017 рік 

147,5 млн грн 

Валова продукція сільського господарства (сільгосппідприємств) 465,5 млн грн 

Розвиток підприємницької діяльності 
(станом на 01.01.2018) 

 

Малі та середні підприємства 288 од. 

Кількість найманих працівників на малих і середніх підприємствах 
(станом на 01.01.2018) 2933 особи 

Фізичні особи - підприємці 1417 од. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (за 

січень - грудень 2017 року) 5630 грн 
 



Можливі напрями діяльності райдержадміністрації 

по створенню робочих місць 
№ Напрям діяльності 
1. 

Використання в повній мірі наявного ресурсного потенціалу: 

- видобування та переробка корисних копалин; 

- поглиблена переробка лісових ресурсів та використання відходів лісопереробки; 

- системна робота по задіянню до ефективного використання водойм. 
2. 

Розширення та поліпшення обслуговування сільського населення за рахунок: 

- відкриття нових закладів торгівлі та побутового обслуговування; 

- розширення виїзного обслуговування населення; 

- створення при сільських радах обслуговуючих структур. 

3. Розвиток активного, сільського зеленого, рекреаційного, пізнавального видів туризму, 

розбудова сервісної інфраструктури 

4. Використання незадіяних виробничих потужностей. 

5. Диверсифікація діючих виробництв. 

6. Співпраця з власниками промислових та сільськогосподарських підприємств з метою 

більш повного завантаження наявних потужностей. 

7. Розвиток тваринництва. 

8. Поглиблена переробка сільськогосподарської продукції. 
9. 

Продаж чи оренда вільних земельних ділянок з метою створення нових виробництв чи 

інших об‘єктів, необхідних для забезпечення життєдіяльності населення. 

10. Добудова об’єктів незавершеного будівництва та їх ефективне використання. 

11. 
Співфінансування з місцевих бюджетів та залучення населення до громадських робіт. 

12. 
Використання в повній мірі можливостей місцевих бюджетів, Регіонального фонду 

підтримки підприємництва, кредитних спілок з метою підтримки проектів малого та 

середнього бізнесу. 

13. Пошук шляхів відновлення виробничої діяльності суб’єктів господарювання, що 

перебувають в стадії банкрутства. 

14. Визначення спільно з місцевими радами перспектив використання об’єктів 

комунальної власності з метою їх задіяння та створення нових робочих місць. 
15. 

Активізація роботи щодо пошуку додаткових джерел фінансування проектів 

соціально-економічного розвитку території, в т.ч. використання можливостей 

соціальних угод, залучення грантів, кредитів, міжнародної технічної допомоги. 
 



 

 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Природно-ресурсний потенціал 
Родовища корисних копалин 

 

 

Водні ресурси 

Наявність водойм 

 

 

Лісові ресурси 

Площа земель лісового фонду 61,7 тис. га

Назва родовища Надрокористувач 
Вид корисних копалин 

Родовища, які розробляються 

Михайло-Коцюбинське ПП «Кварцбуд» Пісок для буд. розчинів 
Новоселківське  

Пісок для силікатних блоків, цегли 
Мажугівське ЗАТ «Чернігівський цегельний 

завод №3» 

Суглинок 

Льгівське ТОВ «Аннат-Керамік» Глина 

Родовища, які не розробляються 

Анисів Не розробляється Торф 
Жеведське Не розробляється Торф 
Верепетівське Не розробляється Торф 
Кошівка Не розробляється Торф 
Стриженьківське Не розробляється Торф 
Рижики Не розробляється Торф, 
Роїщенське Не розробляється Глина 
Халявинське Не розробляється Суглинок 
Янівське Не розробляється Пісок для силікатної цегли 
Золотинка Не розробляється пісок для буд. розчинів 

 

Всього 
водойм 

Водойми площею більше 0,5 га 
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менше 0,5 га 
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533 3081,4 244 3025,8 152 1311,2 1 111,0 7 106,7 4 41,40 80 1455,5 289 55,6 
 



 

 

Трудові ресурси 

станом на 01.01.2018 

Чисельність наявного населення тис. осіб 52,5 
Чисельність осіб, що перебувала на обліку в Районному центрі 
зайнятості, осіб 1531 

Працевлаштовано громадян, осіб 861 

в т.ч. шляхом одноразової допомоги по безробіттю 1 

Проходили професійне навчання, осіб 208 

Брали участь у громадських роботах, осіб 245 
 





 

 

 
Доходи  місцевих бюджетів за 2017 рік 

     

(грн.) 

Код 
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету 
Всього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження   85181662,09 82868032,24 2313629,85 0,00 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості   
45407898,95 45407898,95 0,00 0,00 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 45368898,57 45368898,57 0,00 0,00 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати 

40964501,68 40964501,68 0,00 0,00 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами 

675886,42 675886,42 0,00 0,00 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата 

3230212,78 3230212,78 0,00 0,00 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

498297,69 498297,69 0,00 0,00 

11010900 

Податок на доходи фізичних осіб від 

оподаткування пенсійних виплат або 

щомісячного довічного грошового утримання, 

що сплачується (перераховується) згідно з 

Податковим кодексом України 

0,00 0,00 0,00 0,00 

11020000 Податок на прибуток підприємств   39000,38 39000,38 0,00 0,00 

11020200 
Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності  
39000,38 39000,38 0,00 0,00 

13000000 
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів 
1382269,51 1382269,51 0,00 0,00 

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 
1240837,52 1240837,52 0,00 0,00 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 

1240837,52 1240837,52 0,00 0,00 

13020000 
Рентна плата за спеціальне використання 

води 
16,93 16,93 0,00 0,00 

13020200 
Рентна плата за спеціальне використання води 

водних об'єктів місцевого значення 
16,93 16,93 0,00 0,00 

13030000 Рентна плата за користування надрами 141415,06 141415,06 0,00 0,00 

13030200 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення 

14315,06 14315,06 0,00 0,00 

13030600 

Рентна плата за користування надрами в цілях, 

не пов`язаних з видобуванням корисних 

копалин 

127100,00 127100,00 0,00 0,00 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6721454,01 6721454,01 0,00 0,00 

14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 
658153,92 658153,92 0,00 0,00 

14021900 Пальне 658153,92 658153,92 0,00 0,00 



 

 

14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції)  

2558173,79 2558173,79 0,00 0,00 

14031900 Пальне 2558173,79 2558173,79 0,00 0,00 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

3505126,30 3505126,30 0,00 0,00 

18000000 Місцеві податки 29223729,16 29223729,16 0,00 0,00 

18010000 Податок на майно 14513597,09 14513597,09 0,00 0,00 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

41955,25 41955,25 0,00 0,00 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

149044,02 149044,02 0,00 0,00 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

35955,35 35955,35 0,00 0,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

1047584,07 1047584,07 0,00 0,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2400120,13 2400120,13 0,00 0,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   7025900,51 7025900,51 0,00 0,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   651507,81 651507,81 0,00 0,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   3136529,95 3136529,95 0,00 0,00 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 25000,00 0,00 0,00 

18020000 
Збір за місця для паркування транспортних 

засобів 
15,09 15,09 0,00 0,00 

18020200 
Збір за місця для паркування транспортних 

засобів, сплачений фізичними особами 
15,09 15,09 0,00 0,00 

18030000 Туристичний збір  102735,87 102735,87 0,00 0,00 

18030100 
Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами  
69056,58 69056,58 0,00 0,00 

18030200 
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами  
33679,29 33679,29 0,00 0,00 

18040000 

Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності, що справлявся 

до 1 січня 2015 року 

-5206,12 -5206,12 0,00 0,00 

18040100 

Збір за провадження торговельної діяльності 

(роздрібна торгівля), сплачений фізичними 

особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 

-5206,12 -5206,12 0,00 0,00 

18050000 Єдиний податок   14612587,23 14612587,23 0,00 0,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1935214,66 1935214,66 0,00 0,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  9064101,91 9064101,91 0,00 0,00 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків 

3613270,66 3613270,66 0,00 0,00 

19000000 Інші податки та збори  2446310,46 132680,61 2313629,85 0,00 

19010000 Екологічний податок  2313629,85 0,00 2313629,85 0,00 

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення  

82415,09 0,00 82415,09 0,00 



 

 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти  
166365,16 0,00 166365,16 0,00 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини  

2064849,60 0,00 2064849,60 0,00 

19090000 
Податки та збори, не віднесені до інших 

категорій 
132680,61 132680,61 0,00 0,00 

19090100 

Кошти, що передаються (отримуються), як 

компенсація із загального фонду державного 

бюджету бюджетам місцевого самоврядування 

відповідно до вимог пункту 43 розділу VI  

132680,61 132680,61 0,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   10727921,16 3565659,65 7162261,51 44278,29 

21000000 
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності   
901183,02 544882,77 356300,25 0,00 

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) 

державних або комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається 

до відповідного бюджету, та дивіденди 

(дохід), нараховані на акції (частки, паї) 

господарських товариств, у статутних 

капіталах яких є держав 

42227,60 42227,60 0,00 0,00 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 

42227,60 42227,60 0,00 0,00 

21050000 
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів  
483972,60 483972,60 0,00 0,00 

21110000 

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва  

356300,25 0,00 356300,25 0,00 

21080000 Інші надходження   18682,57 18682,57 0,00 0,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  18182,57 18182,57 0,00 0,00 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва 

та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів 

500,00 500,00 0,00 0,00 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності  
1964182,44 1964182,44 0,00 0,00 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1860782,57 1860782,57 0,00 0,00 

22010300 

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань 

62940,00 62940,00 0,00 0,00 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
1518225,57 1518225,57 0,00 0,00 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
279547,00 279547,00 0,00 0,00 

22012900 

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, а 

також плата за надання інших платних посл 

70,00 70,00 0,00 0,00 

22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном   

99720,00 99720,00 0,00 0,00 

22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності  

99720,00 99720,00 0,00 0,00 

22090000 Державне мито   3679,87 3679,87 0,00 0,00 



 

 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування   

573,97 573,97 0,00 0,00 

22090200 
Державне мито, не віднесене до інших 

категорій   
9,35 9,35 0,00 0,00 

22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України   

3096,55 3096,55 0,00 0,00 

22130000 

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що 

надаються в користування на умовах оренди 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами 

11261,37 11261,37 0,00 0,00 

24000000 Інші неподаткові надходження   1769313,98 1045333,07 723980,91 44278,29 

24060000 Інші надходження   1725035,69 1045333,07 679702,62 0,00 

24060300 Інші надходження   868040,51 868040,51 0,00 0,00 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності  

679702,62 0,00 679702,62 0,00 

24062200 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 

ділянках державної та комунальної власності, 

які не надані у користування та не передані у 

власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву (родючо 

177292,56 177292,56 0,00 0,00 

24170000 
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 
44278,29 0,00 44278,29 44278,29 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   6081980,35 0,00 6081980,35 0,00 

25010000 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством  

3318650,58 0,00 3318650,58 0,00 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю  
2522093,29 0,00 2522093,29 0,00 

25010200 
Надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності  
40267,72 0,00 40267,72 0,00 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   663797,35 0,00 663797,35 0,00 

25010400 

Надходження бюджетних установ від реалізації 

в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) 

92492,22 0,00 92492,22 0,00 

25020000 
Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ   
2763329,77 0,00 2763329,77 0,00 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 1888236,47 0,00 1888236,47 0,00 

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів, у тому числі заходів з 

відчуження для суспільних потреб земельних 

ділянок та розміщених на них інших об`єктів 

875093,30 0,00 875093,30 0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом 49656,81 208,81 49448,00 49448,00 

31010000 

Кошти від реалізації скарбів, майна, 

одержаного державою або територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, 

безхазяйного майна, знахідок, а також 

валютних  

208,81 208,81 0,00 0,00 



 

 

31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні 

цінності і грошові кошти, власники яких 

невідомі 

208,81 208,81 0,00 0,00 

33000000 
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів  
49448,00 0,00 49448,00 49448,00 

33010000 Кошти від продажу землі 49448,00 0,00 49448,00 49448,00 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим 

49448,00   49448,00 49448,00 

50000000 Цільові фонди   882982,76 0,00 882982,76 0,00 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади   

882982,76 0,00 882982,76 0,00 

РАЗОМ 

ДОХОДІВ 
  96842222,82 86433900,70 10408322,12 93726,29 

40000000 Офіційні трансферти   361948402,70 361409372,70 539030,00 539030,00 

41000000 Від органів державного управління   361948402,70 361409372,70 539030,00 539030,00 

41020000 Дотації   49075093,65 49075093,65 0,00 0,00 

41020100 Базова дотація 8634800,00 8634800,00 0,00 0,00 

41020200 

Додаткова дотація з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я 

27784127,40 27784127,40 0,00 0,00 

41020900 Інші додаткові дотації   12656166,25 12656166,25 0,00 0,00 

41030000 Субвенції   312873309,05 312334279,05 539030,00 539030,00 

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату допомоги сім`ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 

державної допомоги дітям та допомоги по 

догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 

психічн 

62912349,91 62912349,91 0,00 0,00 

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових тери 

121019732,80 121019732,80 0,00 0,00 

41031000 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу  

6700111,13 6700111,13 0,00 0,00 

41033600 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань 

1074990,30 1074990,30 0,00 0,00 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
50962681,60 50962681,60 0,00 0,00 

41034200 
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
41665500,00 41665500,00 0,00 0,00 



 

 

41034500 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій 

6716030,00 6177000,00 539030,00 539030,00 

41035000 Інші субвенції  20031680,36 20031680,36 0,00 0,00 

41035400 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами 

36683,04 36683,04 0,00 0,00 

41035800 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих 

1297591,12 1297591,12 0,00 0,00 

41036600 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на погашення різниці між 

фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення, постачання гарячої 

води, централізованого водопостачання та 

водовідведення, постачання холодної води та 

водо 

0,00 0,00 0,00 0,00 

41037000 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів 

455958,79 455958,79 0,00 0,00 

    458790625,52 447843273,40 10947352,12 632756,29 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Агропромисловий комплекс 
Спеціалізація району: виробництво молока, вирощування зернових 

 

Кількість агропромислових формувань, всього 97 

у тому числі: 
 

Сільськогосподарські виробничі кооперативи 1 

Приватні підприємства 13 

Господарські товариства 38 

Фермерські господарства 40 

Інші суб’єкти господарювання 5 

Загальна земельна площа району (тис. га) 254,8 

в т.ч сільгоспугідь 162,1 

з них рілля 98.1 

Площа орендованих сільськогосподарських земель 75,3 

Структура валового виробництва продукції сільського 

господарства в агроформуваннях району (%): 

 

рослинництво 91 

тваринництво 9 
 

Кількість обслуговуючих структур при сільських, селищних радах, 

всього 
8 

У тому числі 
 

Сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 3 

Комунальні підприємства при сільських (селищних) радах 4 
 





 

 

Сільськогосподарські підприємства 

 

 

Назва підприємства Основні види діяльності 

1 
ТОВ "Чернігівська індустріальна 

молочна компанія" 
виробництво зернових, технічних культур та картоплі, м'яса ВРХ, 

молока 

2 ПрАТ "Чернігівське головне 

племпідприємство" 
племпродуктор по племінній червоно-українській породі ВРХ 

(штучне осіменіння) та по племінній роботі І категорії, виробництво 

зернових, технічних культур, м’яса ВРХ, молока 

3 
ТОВ "Авангард ім.Скачка І. І." виробництво зернових, технічних культур та картоплі 

4 ТОВ "Красне-Інвест" виробництво зернових, технічних культур 

5 ТОВ "Агробіоз" виробництво зернових, технічних та олійних культур 

6 ПП "Олишівське" виробництво зернових культур, технічних 

7 
ДП ДГ "Чернігівське" НААНУ 

виробництво зернових та технічних культур, м'яса ВРХ, 

молока 

8 ПОП ім. Герасименка виробництво зернових, олійних та технічних культур, м'яса ВРХ, 

свиней, молока 

9 СТОВ "Новий шлях" виробництво зернових, олійних та технічних культур 

10 ПОП ім. Войкова виробництво зернових, олійних та технічних культур, м'яса ВРХ та 

свиней, молока 

11 СТОВ "Андріївське" виробництво зернових культур 

12 СТОВ "Десна" виробництво зернових культур та картоплі 

13 ТОВ "Еко Енерджі Україна" виробництво зернових, олійних та технічних культур 

14 СТОВ ім. Тищенка 
виробництво зернових, технічних культур та картоплі 

15 ТОВ "Біокарт-Агро" виробництво зернових, технічних культур 

16 ТОВ "Улянівське" 
виробництво зернових, технічних культур, м'яса ВРХ, 

молока 

17 ЗАТ НВО 
"Чернігівеліткартопля" 

виробництво зернових, технічних культур та картоплі, м'яса ВРХ та 

молока 

18 ТОВ "Слабинське" 
виробництво зернових, технічних культур 

 

19 ПП "Слабинське" виробництво зернових, технічних культур 

20 СТОВ "Україна" 
виробництво зернових, технічних культур 

21 СВК "Полісся" 
виробництво зернових культур, м'яса ВРХ та свиней, 

молока 

22 ДП ДГ "Деснянське" НААН виробництво зернових, технічних культур 

23 
ТОВ "Агрофірма "Товстоліс" виробництво зернових, технічних культур 

24 ДП "Левона-С" виробництво зернових, технічних культур та картоплі 

25 ПП "Левона -Агро" виробництво зернових культур та картоплі 

26 СТОВ ім. Шевченка виробництво зернових, технічних культур 

27 ПАП "Агрофірма "Снов" виробництво зернових культур 

28 ТОВ АФ Андріївське виробництво картоплі 
 



 

 

 

Назва підприємства Основні види діяльності 

29 ТОВ «АПК Вектор» Виробництво м’яса свиней 

30 
ТОВ "Агрофірма "Іванівка АГ" 

виробництво зернових, технічних культур 

31 ТОВ "Карма" виробництво м'яса свиней 

32 ТОВ "Чернігівзернопром" виробництво зернових культур 

33 ТОВ "Зерно-Злата" виробництво зернових, технічних культур 

34 ПП "Сурій" виробництво зернових, технічних культур 

35 1111 "Єва Компані" виробництво зернових, технічних культур 

36 ПОСП "Агро-Сівер" виробництво технічних культур та картоплі 

37 ПП "Сім-Сільгоспродукт" виробництво зернових культур 

38 ТОВ "Агропромресурс" виробництво зернових культур  

39 
ТОВ "Агрокомплекс 

"Количівський" виробництво м'яса свиней 

40 ТОВ "Егрес-Агро" виробництво зернових культур 

41 ФЕРМЕРСЬКІ господарства 
виробництво зернових, технічних культур та картоплі, м'яса ВРХ, 

свиней, молока 

 

 

 
42 ТОВ «Корпорація Укрпромресурс» 

Виробництво м’яса та свиней 
 



 

 

ПЕРЕЛІК 

працюючих сільськогосподарських кооперативів 

та комунальних підприємств 
станом на 01 січня 2018 року 

№ 

п/п 

Назва 

сільськогоспо 

дарського 

обслуговуючого 

кооперативу 

Юридична адреса та 

місцезнаходження 
Основні види діяльності 

Сільськогосподарські кооперативи 

1 ПОП "АгроСівер" 

с. Улянівка, Чернігівського 

району, вул. Примакова, 

36а 

допоміжна діяльність в 

рослинництві, надання 

консультацій з питань 

маркетингу 

2 СОК "АгроОлімп" 
с. Брусилів, Чернігівського 

району, вул. Шевченка, 31 а 

виробництво 

борошномельне, 

круп’яна 

промисловість 

3 СОК "Оранта" м. Чернігів зерновий напрямок 

Комунальні підприємства 

1 КП 

"Шибиринівське" 

с. Шибиринівка, 

Чернігівського району 
розведення риби 

2 КП "Єдність" смт М.Коцюбинське, 

Чернігівського району 
водопостачання 

 



 

 

Промислові виробництва 

 

Назва підприємства 
Адреса, 

телефони 
Основні види діяльності 

ДП «Валес-М» ТОВ «Валес» с. Березанка, вул. 

Молодіжна, 60, 61-20-14 

Виробництво борошна, 

висівок 

ПП «Маркет Ліс» с. Н. Білоус, вул. 

Будівельна,9, 60-35-29 

Оброблення деревини та 

виробництво виробів з 

деревини 

ДП «Чернігівський військовий 

лісгосп» 
смт Гончарівське, вул. 

Лісова, 1, 62-18-55 

Оброблення деревини та 

виробництво виробів з 

деревини 

ДП «Чернігівське лісове 

господарство» 

м. Чернігів, вул. О. 

Молодчого, 18, 66-61-74 

Оброблення деревини та 

виробництво виробів з 

деревини 

ТОВ «Фірма ”Інеск”» 

с. Новий Білоус, вул. 

Квітнева, 15 Б, 65-11-33 Виробництво паркету 

дерев’яного щитового 

ДП «Левона-С» 

смт Седнів, вул. Я. Лизогуба, 

1
А
; юр. адреса: м.Чернігів, 

вул. Борисенка, 45, тел. 

67-90-95, 69-70-14 

Виробництво крохмалю 

картопляного 

Філія ПБП «Вимал» Будівельна 
компанія «Вималспецбуд» 

вул. Квітнева,20 с. Новий 

Білоус, Чернігівський район, 

Чернігівська область 

728-569; 723-540 

Виробництво 

залізобетонних виробів 

 



 

 

Сфера підприємництва 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станом на 01.01.2018 

Показник Всього 

Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва 

юридичних осіб, осіб* 
288 

Кількість юридичних осіб взятих на облік у 2017 році, од. 
42 

Кількість юридичних осіб, які припинили діяльність у 

2017 році, од. 
8 

Кількість суб’єктів малого підприємництва фізичних 

осіб-підприємців, од.* 
1417 

Кількість фізичних осіб-підприємців взятих на облік у 

2017 році, од. 
248 

Кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили 

діяльність у 2017 році, од. 
213 

Податкові надходження до місцевого бюджету від 

діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу, млн грн 
68,5 

Виділені кошти з районного бюджету на фінансування 

Програми підтримки малого і середнього підприємництва 

у 2017 році, тис. грн 

50 

 
 



 

 
 
 

Інфраструктура підтримки підприємництва 

 

№ Назва ПІБ керівника Контактні дані 

1. 

Приватне підприємство 

«Аудиторське агентство 

«Чернігів-Аудит”» 

Руденок В.Ю. 

Чернігівський район, просп. 

Перемоги, 39, оф. 15 (04622) 

4-10-78 

2. 
Чернігівська районна громадська 

організація Асоціація приватних 

автомобільних перевізників 

Чернуха О. А. 
Чернігівській район, с. Кишка, 

вул. Корольова, 19 

3. 

Асоціація фермерів та приватних 

землевласників Чернігівського 

району 

Ткаченко Г.М. 
Чернігівській район, с. Рудка, 

вул. Радянська, 163 

4. Асоціація виробників картоплі та 

крохмалопродуктів України 

Самоненко С.В. Чернігівській район, Смт 

Седнів, вул. Я. Лизогуба, 1
А
 

5. 
Обласна галузева організація 

роботодавців «Асоціація аграріїв 

Чернігівщини» 

Панченко О.Г. 

Чернігівській р-н, с. Кошівка, 

вул. Шосейна, 3
В 

(0462) 

67-79-09 

6. 
Обласна громадська організація 

«Академія розвитку ділових 

можливостей людини» 

Барбаш В. А. 

Чернігівський район, с. 

Трисвятська слобота, пров. 

Радгоспний, 6 

7. 

Чернігівська районна громадська 

організація сільського зеленого 

туризму "Перлини Придесення" 

Артюх М.С. 

Чернігівський район, с.Іванівка, 

вул. Самойловича, 43,тел. 

688-364. 

8. 
Громадська рада при 

райдержадміністрації 
Надирова Н.Г. 

м.Чернігів, вул.Шевченка, 48, 

каб.212, 3-26-25 

9. 
Центр надання адміністративних 

послуг 
Стецикевич Л.А. 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 48, 

тел. 606-456. 

 



 

 

Перелік підприємств Чернігівського району, 

які знаходяться у процедурі банкрутства 

станом на 01.01.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Відповідач 

1 ТОВ "Сіверекополімер" 

3 ТОВ ім. Комка 

4 ТОВ «Білекспомеблі» 

6 ТОВ "Інтрансавтострой" 
 



 

 

СЕРВІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Розвиток туризму 
Головні туристичні об’єкти Чернігівського району знаходяться в смт Седнів, а саме:

 помістя родини Лизогубів (ХІХ ст.), парк, 

кам’яниця Лизогубів, альтанка Леоніда Глібова, дерев’яна Георгіївська церква (ХУІІІ ст.), 

Воскресенська та Успенська церкви. 

В районі діє Михайло-Коцюбинський народний історико-краєзнавчий музей. 

Заклади розміщення: готельно-ресторанний комплекс «Петрова слобода» (с. 

Іванівка), міні-готель «Компаніс» (с. Смолин), Шишкінн Спа Готель (с. Снов’янка), 

готельно-ресторанний комплекс «Турецький». Працюють садиби: «Кінний двір» (смт 

Седнів), «Андріївські озера» (с. Андріївка), гостьовий комплекс «Дім мисливця» (с. 

Количівка). Також функціонують санаторій «Десна» та бази відпочинку «Десна», 

«Зв’язківець», «Лада», «Урочище» (с. Ладинка). 

Проблемним питанням є недостатні темпи зростання обсягів інвестицій у 

розвиток матеріальної бази туризму. 

Завдання та перспективи розвитку галузі туризму: 

- встановлення вказівників та банерів на трасі Чернігів - Славутич біля с. Андріївка 

Чернігівського району; 

- сприяння розвитку активних видів туризму (розвиток водного туризму на р. Десна та   

р. Снов); 

- сприяння розвитку рекреаційного та оздоровчого туризму (наявність джерел 

мінеральної води в с. Ладинка); 

- популяризація умов для розвитку сільського зеленого туризму.





 

 

Сфера обігу споживчих товарів та послуг 

станом на 01.01.2018 
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі (з урахуванням 

фізичних осіб) 
один. 268 

з них: 

- магазинів один. 219 

- аптек та аптечних пунктів один. 11 

- автозаправних станцій один. 10 

- кіосків один. 28 

Кількість об’єктів ресторанного господарства один. 76 

Кількість зареєстрованих ринків один. - 

Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 

мережею об’єктів торгівлі, де виїзне обслуговування 

населення: 

 

- здійснюється 23 

с. Будище, с. Ворохівка, с. Ліски, с. Лісне, с. В. Гута, с. Хатилова Гута, с. Ревунів Круг, с. 

Кобилянка, с. Золотинка, с. Кругле, с. Льгівка, с. Пустиньки, с. Бірки, с. Сіножацьке, с. 

Шевченка, с. Рижики, с. Москалі, с. Пильня, с. Лінея, с. Юр’ївка, с. Полуботки, с. Загатка, с. 

Старик. 

- не здійснюється 6 

с. Прохорів, с. Єньків, с. Мажугівка, с. Якубівка, с. Драчевщина, с. Підгірне 

Кількість об’єктів сфери побутових послуг (юридичних 

осіб) 
один. 6 

Кількість фізичних осіб-підприємців сфери побуту, що 

розпочали свою діяльність у 2017 році 
осіб - 

Кількість створених робочих місць у сфері побуту у 2017 р. 
один. - 

Завдання щодо створення робочих місць у сфері побуту у 

2017 р. 
один. - 

Населені пункти з відсутньою на їх території стаціонарною 

мережею об’єктів побуту, де виїзне обслуговування 

населення: 

 

- здійснюється відсутні 
 



 

 

Автобусне сполучення 

У сфері надання транспортних послуг населенню, відповідно до укладених з 

облдержадміністрацією договорів на здійснення перевезення пасажирів, працює 6 підприємств (ТОВ 

«Автотранс», ТОВ «Автоекспрес», ТОВ «Чернігівзернопром», ДП «Пассервіс», ТОВ «Гончарівськ Пасс 

Сервіс») та 8 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. 

Загалом мережа автобусних маршрутів загального користування Чернігівського району налічує – 

44 маршрути, з них 22 маршрути обслуговують підприємства - перевізники та 22 - приватні 

особи-підприємці. 7 перевізників району працюють в режимі маршрутного таксі, інші в звичайному 

режимі руху. 

Для організації пасажирських перевезень в районі функціонує 4 автостанції, з них 3 знаходяться в 
м.Чернігів, 1- в смт М.Коцюбинське. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перелік незадіяних приміщень на території Чернігівського району 

 
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, м2
 150 м2

 

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 

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 

mailto:anisiv.sr@ukr.net


 

 

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: 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Посада 

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. Шевченка, 24, с. Ліски, Чернігівський район, 

Чернігівська область,15546 

Загальна площа приміщень, м2
 126 м2

 

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  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, м2
 37,1 м2

 

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.Святошинська, 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.  Святошинська,  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-логістич

на 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 

Деркач Валентина Григорівна 

+38 (0462) 68-33-03 

dniprovska_sr@ukr.net 

  

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишній магазин села 

Дніпровське 

Місце розташування об`єкта: вул. Святошинська а, 

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. Святошинська, 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 

 

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) 

mailto:dniprovska_sr@ukr.net


 

 

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 м2

 

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.dowjik1@ukr.net 

 
 

 
 

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, м2
 28 м2

 

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 

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.dowjik1@ukr.net 

 
 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: Колишня баня села Жукотки 

Місце розташування об`єкта: вул.Польова, 2, 

с. Жукотки, Чернігівський район, Чернігівська 

область, 15517  

Варіанти  використання:  Торговельна 

діяльність, діяльність у сфері надання побутових 

послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки: 0,16 га 
 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення колишньої бані села Жукотки 

Місце розташування об’єкта: вул.Польова, 2, 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 

Жукотківський старостинський округ 

М.Коцюбинської селищної ради   

Староста Двойнос Максим Михайлович 

тел./факс (0462) 68-14-41  

mksrchrukr@ukr.net 

  

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 

Жукотківський старостинський округ 

М.Коцюбинської селищної ради   

Староста Двойнос Максим Михайлович 

тел./факс (0462) 68-14-41  

mksrchrukr@ukr.net 
 

 
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, м2
 120,1 м2 

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 

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 

Жукотківський старостинський округ 

М.Коцюбинської селищної ради   

Староста Двойнос Максим Михайлович 

тел./факс (0462) 68-14-41  

mksrchrukr@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, м2
 201 м2

 

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 

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 

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 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, м2
 170 м2

 

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 

 

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: 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

Левковицький старостинський округ 

М.Коцюбинської селищної ради   
Староста Доброговська Ніна Іванівна 

+38 (0462) 68-62-31 

levkovytska_sr@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 

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  

mailto:levkovytska_sr@ukr.net


 

 

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  

      амбулаторії в с. Мохнатин 

Місце  розташування  об`єкта: вул. Садова,10, с. Мохнатин, 

Чернігівський район, Чернігівська область  

Варіанти використання: Торговельна діяльність, діяльність у 

сфері надання побутових послуг, виробнича діяльність 

Площа ділянки:  0,03 га 

 

Назва вільного 

виробничого приміщення 

Недобудоване приміщення амбулаторії в с. Мохнатин 

Місце розташування об’єкта: 
вул. Садова,10, с. Мохнатин, Чернігівський район, 

Чернігівська область 
Загальна площа приміщень, м2

 300 м2
 

Площа ділянки, га 0,03 га 

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

Рік введення в експлуатацію – невідомо 
Кількість поверхів; 2 

Стан будівлі : потребує 

капітального ремонта 

Власник Безхозне  

Варіанти використання: 
Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича діяльність 
Умови придбання: - Оренда, продаж 

Вартість, тис.грн – 

Додаткова інформація: 
Вільне   приміщення   знаходиться   в   межах   населеного 

пункту, тепло, водо, електропостачання відсутнє 



 

Транспортно-логістич

на інфраструктура 

 

до м. Чернігова, 
км до м. Києва, 

км 

18 км 
150км 

до кордону (найближчий 
пункт перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску  - невідомо км 

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

Гомель) (М01)  2  км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 21 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) – 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: 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

 

Юрченко Любов Миколаївна 

Голова Мохнатинської сільської ради 

+38 (0462) 68-60-42 

 mohnatynska_sr@ukr.net 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

       Вільне приміщення: Колишнє приміщення лазні в с. Мохнатин 

Місце  розташування  об`єкта: Провулок Садова, 12, 

с.Мохнатин, Чернігівський район, Чернігівська область 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

Площа ділянки:  0,50 га 

 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Колишнє приміщення лазні в с. Мохнатин 

Місце розташування об’єкта: 
Чернігівська область Чернігівський район, село Мохнатин, 
провулок Садова,12 

Загальна площа приміщень, м2
  160м2

 

Площа ділянки, га 0,50 га 

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

Рік введення в експлуатацію – 1993р. 
Кількість поверхів; 1 

Стан будівлі : потребує ремонту 

Власник Безхозне  

Варіанти використання: 
Торговельна діяльність, діяльність у сфері надання 

побутових послуг, виробнича 
Умови придбання: - Оренда, продаж 



 

 

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 

18 км 
155 км 

до кордону (найближчий пункт 
перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску  - 155 км 

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

Гомель) (М01)  1 0  км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 21 км 

до міжнародного аеропорту, км До аеропорту «Бориспіль» - невідомо 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 
 Відстань до джерела підключення -  300м 

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) - 100 м 

теплопостачання: відстань до 
джерела підключення, м 

Відсутнє 

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

Телефон, факс 

e-mail 

 
Юрченко Любов Миколаївна 

Голова Мохнатинської сільської ради 

+38 (0462) 68-60-42 

 mohnatynska_sr@ukr.net 

 

 mohnatynska_sr@ukr.net 

 

 mohnatynska_sr@ukr.net 

 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

 
 

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 

 
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 

 



 

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 
В.о.голови Мньовської сільської ради  

- 

+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, м2
 64 м2

 

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 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, м2
 48 м2

 

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 

Пльохівський старостинський округ М.Коцюбинської 

селищної ради   
Староста Тарасенко Петро Петрович 

+38 (0462) 68-46-31 

pljohivrada@ukr.net 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

 
Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення бані села Скугарі 

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

область,15516 

Загальна площа приміщень, м2
 36 м2

 

Площа ділянки, га 0,02 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 
Комунальна власність Пльохівської 

сільської ради 

 
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 

mailto:pljohivrada@ukr.net


 

 

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 

Пльохівський старостинський округ М.Коцюбинської 

селищної ради   
Староста 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 

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

район, Чернігівська область,15518 

Загальна площа приміщень, м2
 244,48 м2

 

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 

mailto:pljohivrada@ukr.net


 

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, 58, 

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 

Назва вільного виробничого приміщення 
Незадіяне приміщення школи села Селянська 
Слобода 

Місце розташування об’єкта: 
вул. Космонавтів, 58, с. Селянська Слобода, 
Чернігівський район, Чернігівська область, 15514 

Загальна площа приміщень, м2
 100 м2 

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 

mailto:redkivska-sr@ukr.net


 

 

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 

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, м2
 1811 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.   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 

mailto:rydkivska_sr@ukr.net


 

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 
 

 
Площа ділянки: 0,02 га 

Назва вільного виробничого 

приміщення 

Незадіяне приміщення будинку   культури села 

Якубівка 

Місце розташування об’єкта: 
вул. Магистральна, 18, с. Якубівка, Чернігівський 

район, Чернігівська область, 15555 

Загальна площа приміщень, м2
 60 м2

 

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 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Вільне приміщення: колишнє приміщення будинку 

культури села Якубівка 

Місце розташування об`єкта: вул.Магистральна, 18, с. 

Якубівка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15555 

Варіанти використання: Торговельна діяльність, 

діяльність у сфері надання побутових послуг, виробнича 

діяльність 

mailto:seredinka.s.rada@ukr.net


 

 

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 

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, м2
 300 м2

 

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 

mailto:slabyn_sr@ukr.net


 

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 

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, м2
 150 м2

 

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 

mailto:slabyn_sr@ukr.net


 

 

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, м2
 210 м2

 

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  

Телефон, факс 

e-mail 

Терехівська сільська рада  

Голова Терехівської сільської ради 
Білоус Микола Андрійович 

+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, м2
 52 м2

 

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 

mailto:terehivka@ukr.net


 

 

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  

Телефон, факс 
e-mail 

Терехівська сільська рада  

Голова Терехівської сільської ради 
Білоус Микола Андрійович 

+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, м2
 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 

mailto:terehivka@ukr.net


 

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 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

Халявинська сільська рада  

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, м2
 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 

mailto:halyavin_rada@ukr.net


 

 

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: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Халявинська сільська рада 
Голова Халявинської сільської ради 

Лісова Алла Іванівна 

+38 (0462) 68-50-42 

halyavin_rada@ukr.net 

 

 

ВІЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
 

 
 

Назва вільного виробничого приміщення Незадіяне приміщення будинку культури села 

Полуботки 

Місце розташування об’єкта: вул. Лісова, 54, с. Полуботки, Чернігівський район, 

Чернігівська область, 15524 

Загальна площа приміщень, м2
 200 м2

 

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 

 
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 

mailto:halyavin_rada@ukr.net


 

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: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Халявинська сільська рада 
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, м2
 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 

mailto:halyavin_rada@ukr.net


 

 

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: 

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 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, м2
 159 м2

 

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 

mailto:khmilnitska_sr@ukr.net


 

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 

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, м2
 150 м2

 

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 

mailto:khmilnitska_sr@ukr.net


 

 

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  джерела 

підключення, м 

Відсутнє 

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 

 
 

mailto:khmilnitska_sr@ukr.net


  

 

 

Перелік об’єктів незавершеного будівництва на треторії Чернігівського 
району 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Автоматична телефонна 

станція 

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

район, Чернігівська область, 15533  

Варіанти використання: для комерційної або 

виробничої діяльності 

Ступінь будівельної готовності: 30,0 % 

Площа ділянки:  0,007 га 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

Автоматична телефонна станція 

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

Чернігівська область, 15533 

Загальна площа об’єкта, м2 40,0 м2 

Площа ділянки, га 0,007 га 

Характеристика об’єкта (функціональне

  призначення,  ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

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

Може обслуговувати 30 тисяч номерів; 

Стіни – селікатна цегла; Одноповерхова будівля 

Шатровий дах з шиферним покриттям. 

Власник ТОВ «Новий шлях» 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання: За домовленістю із власником 

Вартість, тис. грн: 668,0  тис.грн. 

Додаткова інформація: Знаходиться в задовільному стані 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 
 

до м. Чернігова, км 

до м. Київ 

26 км 
150 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Славутич» - 80 
км 

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

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

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

Інженерна інфраструктура  
водопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутнє (можливість влаштування свердловини) 

каналізація:  відстань до джерела 

підключення, м 
Відсутня 

газопостачання: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до джерела підключення (газопровід 

низького тиску)  - 50 м 



 

 

 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 10 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

ТОВ «Новий Шлях»  

В.о. директора  

Лисенко Ольга Омелянівна 

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

 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Об’єкт незавершеного будівництва: Будинок культури 

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

Чернігівський район, Чернігівська область, 15521 

Варіанти використання: Для комерційної або виробничої 

діяльності 

Ступінь будівельної готовності: 55,0 % 

Площа ділянки:  0,70 га 

 

 

Назва об’єкта незавершеного 

будівництва 

 Будинок культури 

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

район, Чернігівська область, 15521 

Загальна площа об’єкта, м2
  400,0 м2 

Площа ділянки, га  0,70 га 

Характеристика об’єкта 
(функціональне призначення, ступінь 

будівельної готовності, кількість 

поверхів, тип та стан будівель і споруд): 

 Ступінь будівельної готовності – 55,0 %; Рік початку 

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

Стіни – цегляні; Два поверхи 

Власник  Петрушинська сільська рада 

Варіанти використання:  Для комерційної або виробничої діяльності 

Умови придбання:  За домовленістю із власником 

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

Додаткова інформація:   

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

  

до м. Чернігова, км  

до м. Київ 

 24 км 
130 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

 До міжнародного пункту пропуску 
«Славутич» - 90 км 

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

(М01) - 15 км 

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

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

Інженерна інфраструктура    

водопостачання:  відстань до 

джерела підключення, м 

 Відстань до джерела підключення (система 

водопостачання водонапірної башти) - 70 м 



 

 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

 Відсутня 

газопостачання: відстань до  

джерела підключення, м 

 Відстань до джерела підключення 

(газопровід низького тиску)  - 70 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

 Відстань  до  джерела  підключення  (лінія 

електропередач 0,4 кВт) - 20 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

 Відсутнє 

Контактна особа: 

Посада 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Телефон, факс 

e-mail 

 Петрушинська сільська рада 
Голова Петрушинської сільської ради  

Питинський Євген Миколайович 

+38 (0462) 68-65-31 

 

Перелік вільних земельних ділянок на території Чернігівського району 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА  

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Місце розташування: Новобілоуська сільська рада за межами населених пунктів, Чернігівського 

р-ну, розташована на відстані 2 км від м. Чернігова 

Площа ділянки:  52 га 

Цільове призначення: Землі промисловості   

Інші важливі відомості: раніше перебувала в оренді ТОВ «Експо-Дніпро», договір оренди на яку 

скасовано за рішенням суду. 

Місце розташування: Новобілоуська сільська рада за межами 

населених пунктів, Чернігівський р-н, 

розташована на відстані 2 км від м. Чернігова 

Кадастровий номер:  Не визначений  

Власник земельної ділянки: Державна власність  

Площа ділянки, га 52 га 

Загальна характеристика: Ділянка рівнинна, знаходиться за межами 

населеного пункту. 

Цільове призначення: Землі промисловості    

Варіанти використання: Для розміщення об’єктів виробництва   

Умови придбання: Аукціон  

Вартість, тис. грн  Не визначена  

Транспортно-логістична 

інфраструктура: 
 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

2 км 

165 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску  «Нові 

Яриловичі» - 63 км 

до автомагістралі, км  Примикає до автодороги Київ – Чернігів - Нові 

Яриловичі «М01» (впродовж 2 км) 

до залізничної станції, км Поблизу до залізничної гілки 



 

 

 

«Чернігів-Горностаевка» (за інформацією 

сільського голови теоретично можливо 

прокласти залізничну дорогу до залізничної 

гілки) 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Будівництво артезіанської свердловини. 

Можливість підключення до міських мереж 

водопостачання 3  км 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Колектор від с.Рівнопілля до м.Чернігів 

прилягає до ділянки, або будівництво полів 

фільтрації 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє, відстань до газопроводу середнього 

тиску с.Деснянка – 1,5 км 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення – 1,8 км. 

Потужність  -  10 тис. кВ (с. Новий Білоус, вул. 

Квітнева), або 1,8 км до високовольтної лінії 

електропередач. 

Контактна особа: 

 

 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Міжрайонне управління  у Ріпкінському та 

Чернігівському районах Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області 

Начальник управління  

Кузьмін Сергій Михайлович 

(0462) 67-68-67 

chernihiv.cn@land.gov.ua 

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА  

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Місце розташування: Боромиківська сільська рада за межами населених пунктів, Чернігівського 

р-ну, розташована на відстані 22 км від м. Чернігова 

Площа ділянки:  95,17 га 

Цільове призначення: Землі промисловості   

Інші важливі відомості: -  

Місце розташування: Боромиківська сільська рада за межами 

населених пунктів, Чернігівський р-н, 

розташована на відстані 22 км від м. Чернігова 

Кадастровий номер:  Не визначений  

Власник земельної ділянки: Державна власність  

Площа ділянки, га Орієнтовно 95,17 га 

Загальна характеристика: На земельній ділянці забудована територія 

площею 6,01 га  

Цільове призначення: Землі промисловості    

Варіанти використання: Для розміщення об’єктів виробництва   

Умови придбання: Аукціон  

Вартість, тис. грн  Визначиться технічною документацією з 

нормативно - грошової оцінки. Нормативно – 



 

 

грошова оцінка розроблена тільки на землі в 

межах населеного пункту  

Транспортно-логістична 

інфраструктура: 
 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

22 км 

182 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску  «Сеньківка» 

- 87 км 

До міжнародного пункту пропуску  «Нові 

Яриловичі» - 88 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Н-27: Чернігів - Мена - Сосниця - 

Грем’яч -  1,2 км 

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

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 220 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Будівництво артезіанської свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 
Будівництво полів фільтрації  

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє, відстань до газопроводу середнього 

тиску -1,0 км 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення – 0,6 км. 

Потужність на підстанції невідомо. (або 0,6 км 

до високовольтної лінії електропередач) 

Контактна особа: 

 

 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Міжрайонне управління  у Ріпкінському та 

Чернігівському районах Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області 

Начальник управління  

Кузьмін Сергій Михайлович 

(0462) 67-68-67 

chernihiv.cn@land.gov.ua 

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА  

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Місце розташування: Боромиківська сільська рада за межами населених пунктів, Чернігівського 

р-ну, розташована на відстані 22 км від м. Чернігова 

Площа ділянки: 15,6151 га 

Цільове призначення: Землі промисловості   

Інші важливі відомості: ділянка колишньої бази «Комунар» 

Місце розташування: Боромиківська сільська рада за межами 

населених пунктів, Чернігівський р-н, 

розташована на відстані 15,4 км від м. Чернігова 

Кадастровий номер:  Не визначений  

Власник земельної ділянки: Державна власність  

Площа ділянки, га Орієнтовно 15,6151 га 

Загальна характеристика: Земельна ділянка частково забудована – 



 

 

 

виробничі корпуси 

Цільове призначення: Землі промисловості    

Варіанти використання: Для розміщення об’єктів виробництва   

Умови придбання: Аукціон  

Вартість, тис. грн  Визначиться технічною документацією з 

нормативно - грошової оцінки. Нормативно – 

грошова оцінка розроблена тільки на землі в 

межах населеного пункту 

Транспортно-логістична 

інфраструктура: 
 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

15,365 км 

175,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску  «Сеньківка» 

- 80 км 

До міжнародного пункту пропуску  «Нові 

Яриловичі» - 81 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Н-27: Чернігів - Мена - Сосниця - 

Грем’яч -  0,5 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 24,5 км 

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

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Будівництво артезіанської свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 
Будівництво полів фільтрації  

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє, відстань до газопроводу середнього 

тиску - 0,2 км   

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення – 0,2 км. 

Потужність на підстанції невідомо. (або 0,2 км 

до високовольтної лінії електропередач) 

Контактна особа: 

 

 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Міжрайонне управління  у Ріпкінському та 

Чернігівському районах Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області 

Начальник управління  

Кузьмін Сергій Михайлович 

(0462) 67-68-67 

chernihiv.cn@land.gov.ua 

 

 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА  

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ: 

Місце розташування: Киїнська сільська рада за межами населених пунктів Чернігівського р-ну, 

розташована на відстані 0,2 км від м. Чернігова 

Площа ділянки: 17,7448 га 

Цільове призначення: Землі сільськогосподарського призначення  

Інші важливі відомості: три земельні ділянки розташовані поруч сукупною площею 17,7 га 

Місце розташування: Киїнська сільська рада за межами населених 

пунктів Чернігівського р-ну, розташована на 

відстані 0,2 км від м. Чернігова 



 

 

Кадастровий номер:  Не визначений  

Власник земельної ділянки: Державна власність  

Площа ділянки, га Орієнтовно 17,7448 га 

Загальна характеристика: Земельна ділянка частково забудована  

Цільове призначення: Землі сільськогосподарського призначення  

Варіанти використання: Зміна цільового призначення на промислове з 

метою розміщення об’єктів виробництва   

Умови придбання: Аукціон  

Вартість, тис. грн  Визначиться технічною документацією з 

нормативно - грошової оцінки. Нормативно – 

грошова оцінка розроблена тільки на землі в 

межах населеного пункту 

Транспортно-логістична 

інфраструктура: 
 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

0,2 км 

160,0 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску  «Нові 

Яриловичі» - 45 км 

до автомагістралі, км  До автодороги Р-56 Чернігів - Пакуль - 

контрольно-пропускний пункт “Славутич” - 

Чорнобиль (з під’їздом до м. Славутича) – 1,3 км 

до залізничної станції, км Залізнична станція «Чернігів» - 6,0 км 

до міжнародного аеропорту, км  До аеропорту «Бориспіль» - 160 км 

Інженерна інфраструктура   

водопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Будівництво артезіанської свердловини 

каналізація: відстань до джерела 

підключення, м 

Відстань до Чернігівських очисних споруд – 0,5 

км 

газопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє, відстань до газопроводу середнього 

тиску у с. Гущин – 1,3 км  

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення  

(Чернігівської ТЕЦ) – 1,5 км (або високовольтна 

лінія електропередач проходить по земельній 

ділянці) 

Контактна особа: 

 

 

Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Телефон, факс 

e-mail 

Міжрайонне управління  у Ріпкінському та 

Чернігівському районах Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області 

Начальник управління  

Кузьмін Сергій Михайлович 

(0462) 67-68-67 

chernihiv.cn@land.gov.ua 



 

 

 

 

 

Перелік інвестиційних пропозицій на терторії Чернігівського району 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:  

Назва пропозиції, ідеї: Будівництво цегельного заводу потужністю 80 млн. штук умовної цегли 

на рік, ТОВ «АННАТ-КЕРАМІК» 

Місце впровадження: Чернігівський район,  Чернігівська область  

Орієнтовна вартість: 29,5 млн. Євро 
Рівень готовності інвестиційної пропозиції: 100% 

 
Назва інвестиційної пропозиції Будівництво цегельного заводу потужністю 80 млн. штук 

умовної цегли на рік, ТОВ «АННАТ-КЕРАМІК» 

Короткий опис інвестиційної 

пропозиції: 

Проект передбачає виробництво 80 млн штук умовної 

цегли на рік за методом м’якої екструзії. Розробку 

технологічної схеми заводу, необхідного обладнання та 

геометричних розмірів заводу виконано концерном 

Тектон ГмбХ, Німеччина. Розробка Льгівського 

родовища глини для забезпечення сировиною 

виробництва заводу. 

Передбачається виробництво облицювальної та рядової 

цегли маркою не нижче М150, керамічних поризованих 

блоків та інших видів будівельної кераміки з 

урахуванням вимог часу. 

Місце впровадження: Чернігівський район,  Чернігівська область  

Площа ділянки, га - 

Орієнтовна вартість, тис. грн 29,5 млн. Євро 

Власні кошти, % 51 % 

Потреба в інвестиціях, % 49 % 

Джерела фінансування 

інвестиційної пропозиції 

Власні кошти 

Інвестиційні кошти 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 

Добування глини та каоліну, виробництво цегли, 

черепиці та ін. будівельних матеріалів 

Рівень готовності інвестиційної 

пропозиції: 

100% 

Термін окупності (років) 5 років 

Кількість створених (збережених) 

робочих місць 

100 чол.  

Додаткова інформація: Отримано спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування 

надрами, видобування глини терміном на 20 років. 

Отримано гірничий відвід. Розроблено проект розробки 

та рекультивації першої черги родовища глини. 

Розроблено проектну документацію на будівництво 



 

 

водовідвідного каналу.  

Укладено договори оренди на 49 років на земельні 

ділянки під будівництво заводу та розробку 1ї черги 

родовища.  

Поблизу будівельного майданчику знаходяться: 

 на відстані 5 метрів - мережі газогону високого тиску; 

 на відстані 10 метрів – автомобільна дорога; 

 на відстані 1,3 км  - лінія електропередач 35 тисяч 

вольт, із якої є можливість провести 

електропостачання майбутнього заводу; 

 на відстані 1 км - залізнична колія; 

 на відстані 10 км – траса Санкт-Петербург - Одеса. 

Підприємством напрацьовано кадровий потенціал, що 

здатен вирішувати технічні, організаційні та комерційні 

питання. 

Транспортно-логістична 

інфраструктура 

 

до м. Чернігова, км 

до м. Києва, км 

25 км 

150 км 

до кордону (найближчий пункт 

перетину), км 

До міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» - 80 
км 

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» - 2 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 високого 

тиску) - 5 м 

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відстань до джерела підключення - 1000 м 

теплопостачання: відстань до 

джерела підключення, м 

Відсутнє 

Контактна особа: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Телефон, факс 

e-mail 

ТОВ «АННАТ-КЕРАМІК» 
Лисенко Віталій Васильович 

Директор ТОВ «Аннат Крамік» 

+38 (067) 5017541. 

vitaliy.lysenko.chernigov@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перелік пріоритетних соціально-важливих об'єктів, що знаходяться 

в незавершеному будівництві та потребують добудови 

 

 

Найменування об’єкта, його 

місцезнаходження, вид робіт 

Потужність, 
відповідних 

одиниць 

Загальна 

кошторисна 

вартість, тис. 

грн 

Залишок коштів, 

необхідний для 

завершення виконання 

робіт (станом на 

01.01.2018 року) тис. грн 

Реконструкція очисних споруд і 

каналізаційно- насосної станції 

продуктивністю 200 м
3
/добу у с. 

Снов’янка Чернігівського району 

200 м
3
/добу 

(ІІ черга) 
2322,666 823,04 

Реконструкція очисних споруд і 

каналізаційно- насосної станції у с. 

Киселівка Чернігівського району 

200 м
3
/добу 

(І пуск. 
комплекс) 

3404,7 1128,4 

 


