
 

Комунальне підприємство «Ліки України» Чернігівської обласної ради 
має намір передати нерухоме майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Чернігівської області в оренду. 

 

1. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 62, загальною площею 74,3 кв. м. з окремим 
входом та приміщення сараю площею 14,9 кв.м. що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 
Куликівський район, с. Дрімайлівка, вул. Перемоги, 1. 
 

2. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 171, загальною площею – 73,1 кв.м.                         
з окремим входом та приміщення сараю площею 32,3 кв. м., за адресою: Чернігівська область, 
Куликівський район, с. Салтикова-Дівиця, вул. Шевченка, 9. 

 
 

3. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 102, загальною площею – 75 кв.м.,                            
з окремим входом та будівля сараю площею 21 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Новгород-
Сіверський район, с. Дігтярівка, вул. Гагаріна, 7. 

 

4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення, що знаходиться на 1 поверсі цегляної одноповерхової будівлі 
аптеки № 169, загальною площею – 46,5 кв.м., з окремим входом, за адресою: Чернігівська область, 
Новгород-Сіверський район, с. Б.Вороб’ївка, вул. Лісова, 3. 

 
5. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 192, загальною площею – 61,1 кв.м.,                               
з окремим входом, за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Печенюги,                   
вул. Центральна, 110. 

 
 

6. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 101, загальною площею – 82,4 кв.м,                                
з окремим входом, за адресою: Чернігівська область, Городнянський район, с. Ваганичі, вул. Кірова, 
91. 
 

7. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 183, загальною площею – 59,1 кв.м.,                                 
з окремим входом, за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Малий Листвен,                             
вул. Зарічна, 14. 

 
 

8. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 110, загальною площею – 62,6 кв.м.,                               
з окремим входом, за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Перелюб,                            
вул. Центральна, 31. 
 

9. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 108, загальною площею – 47,6 кв.м.,                               
з окремим входом та будівля сараю площею 40,3 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Коропський 
район, с. Нехаївка, вул. Центральна, 11. 

 
 

10. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 127, загальною площею – 65,6 кв.м.,                              
з окремим входом та будівля сараю площею 38,2, за адресою: Чернігівська область, Коропський 
район, с. Оболоння, вул. Кудрата Суюнова, 70. 
 

11. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 74, загальною площею – 125,7 кв. м.,                     
з окремим входом, погріб площею 12,9 кв.м. та будівля сараю площею 25,6 кв.м. за адресою: 
Чернігівська область, Коропський район, с. Покошичі, вул. Московська, 6\а. 

 



 

12. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 58, загальною площею – 151,4 кв м.,                         
з окремим входом та будівля сараю площею 136,4 кв.м., за адресою: Чернігівська область, 
Варвинський район, с. Антонівка, вул. Гагаріна, 4. 

 
13. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 153, загальною площею – 67 кв.м.,                     

з окремим входом та погріб площею – 11,3 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Талалаївський 
район, с. Березівка, вул. Шкільна, 19. 

 
14. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею – 11,2 кв.м., з окремим входом,                            

за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Красносільського, 73. 
 
 

15. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 90, загальною площею – 116,7 кв.м.,             
з окремим входом, за адресою: Чернігівська область, Семенівський район, с. Погорільці,                           
вул. І.Франка, 21. 

 
16. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 167, загальною площею – 60,8 кв.м.,                     

з окремим входом, за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Ряшки,                           
вул. Кошового, 1. 

 
 

17. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 71, загальною площею – 117,1 кв.м.,                     
з окремим входом та будівля сараю площею 135,2, за адресою: Чернігівська область, Прилуцький 
район, с. Рудівка, вул. Кисленка, 10. 

 
18. Назва об’єкта: цегляна одноповерхова будівля аптеки № 70, загальною площею – 73,7 кв.м.,                     

з окремим входом та будівля сараю площею 28,8 кв.м., за адресою: Чернігівська область, 
Прилуцький  район, с. Переволочна, вул. Козацький Шлях, 50. 

 
 

19. Назва об’єкта: нежитлове приміщення, загальною площею – 111,3 кв.м., з окремим входом                          
та будівля сараю площею 58,9 кв.м., за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, 
с. Грем'яч, вул. Миру, 196. 

 
20. Нежитлове приміщення, загальною площею - 109,6 кв.м. з окремим входом за адресою: с. Жадове, 

вул. 40 років Перемоги, Семенівський район, Чернігівська область.   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


