
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області про 

оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 

проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 141,49 кв.м будівлі лікарні (з 

поліклінікою) 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області». 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, пр-т Миру, 217. 

Платник робіт з оцінки: КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради. 

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 26,9 кв.м (кім. № 703) 

на сьомому поверсі дев’ятиповерхової адміністративної будівлі. 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний 

університет. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. 

Платник робіт з оцінки: ГО «МАРТ». 

3. Назва об’єкта оцінки: чотири бокси автогаражу площею 164,16 кв.м. 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну 

«Військторгсервіс». 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. 

Танкистів, 15. 

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Гончарівськ Пасс Сервіс» 

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі магазину № 10 «Овочі» площею 

258,54 кв.м. 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну 

«Військторгсервіс». 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. 

Танкистів, 8 

Платник робіт з оцінки: ФОП Барбаш Н.В. 

Замовник робіт з оцінки – регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Чернігівській області (14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43). 

Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818.  

Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. 

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018. 

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 

Максимальна вартість послуг – 2200,00 грн. 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 



31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – 

Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката 

суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки 

майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту 

оцінки. 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ 

Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у 

Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору 

суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 

виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 

подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.  

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору 

про надання послуг з оцінки майна. 

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні Фонду державного майна України по 

Чернігівській області о 15.00 год. через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 

м. Чернігів, проспект Миру, 43. 

Конкурсна документація подається до загального відділу регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Чернігівській області за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення 

конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 

672-818. 

 
 


