
Інформація  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області про 

результати конкурсних відборів суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 

проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 26.07.2017р. 

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної вартості для 

цілей оренди): 

ПП «Аксіома» по об’єкту - частина нежитлового приміщення загальною площею 16,1 кв.м 

четвертого поверху навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Чернігівського національного 

педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана 

Полуботка, 53 (вартість виконання робіт з оцінки – 2150 грн., строк - 5 календарних дні від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

 ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитлові приміщення загальною площею 93,4 кв.м 

першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького 

агротехнічного коледжу та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180-а 

(вартість виконання робіт з оцінки – 2180 грн., строк - 5 календарних дні від дати підписання договору 

про надання послуг з оцінки майна); 

ТОВ «ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єктам:  

- нежитлові приміщення площею 67,2 кв.м на першому поверсі триповерхової адмінбудівлі, що 

перебуває на балансі ДП «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та 

знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 11-а (вартість виконання робіт з оцінки – 2070 грн., 

строк - 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна), 

 - нежитлове приміщення площею 12,14 кв.м на першому поверсі триповерхової виробничої 

будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського міжрайонного водного господарства та знаходиться за 

адресою: м. Чернігів, пр-т Миру, 233 (вартість виконання робіт з оцінки – 2070 грн., строк - 5 

календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ФОП Волченкова О.С. по об’єкту – нежитлові приміщення площею 90,87 кв.м в будівлі гуртожитку № 1, що 

перебуває на балансі Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2190 грн., строк - 5 

календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).  

 

 

 

 


