
Інформація  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про результати конкурсних відборів суб’єктів оціночної 

діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів, 

що відбулися 08.04.2020 

 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення 

відновної вартості для цілей оренди): 

 

ПП "Десна-Експерт-М" по об’єкту: 

- нежитлові приміщення загальною площею 198,6 кв.м. 

триповерхової будівлі в т.ч.: приміщення цокольного поверху площею 

37,75кв.м., нежитлові приміщення першого поверху площею 110,46 кв.м. 

та нежитлове приміщення третього поверху площею 50,39 кв.м., що 

перебувають на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного 

транспорту та знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4-а 

(вартість робіт з оцінки – 2050 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

 

ПП "Аксіома" по об’єкту: 

- нежитлове приміщення загальною площею 86,7 кв.м. на першому 

поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики 

у Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт. 

Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн., строк - 5 

календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 

майна). 

 

ПП "Центр нерухомості-Чернігів" по об’єкту: 

- приміщення овочесховища загальною площею 79,4 кв.м., що 

перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту 

та знаходиться за адресою:  м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4-а (вартість робіт з 

оцінки – 2000 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна). 

 

ФОП Волченкова О.С. по об’єкту: 



- нежитлові приміщення будівлі магазину ”Лісний” площею 1043,8 

кв.м.,  що перебуває на балансі Філії ”Військторг” Концерну ”Військторгсервіс” 

та знаходиться за адресою: 15558, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт. 

Гончарівське, вул. Танкістів, 13 (вартість робіт з оцінки – 2100 грн., строк - 5 

календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 

майна). 

 

ТОВ "Центр нерухомості" по об’єкту: 

- нежитлові приміщення загальною площею 39,7 кв.м. на першому 

поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі  

Остерського коледжу будівництва та дизайну та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., Козелецький р-н, м.Остер, вул. Незалежності, 50  (вартість 

робіт з оцінки – 1900 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна). 

 

 

 

 


