
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 25.03.2020 

 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення 

відновної вартості для цілей оренди): 

ТОВ "Центр нерухомості" по об’єктах: 

- частина асфальтового покриття території 2142 площею 4,0 кв.м., що 

перебуває на балансі 4-го Державного пожежно-рятувального загону Управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області  та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,  вул. Студентська, 2 

(вартість робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

- частина майданчика площею 10,0 кв.м.  та 1/6 частина вежі 

радіорелейного зв’язку, що перебувають на балансі Управління державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області  та знаходяться за 

адресою: м. Чернігів,  пр. Миру, 190-а (вартість робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 

5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 

майна). 

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

- 1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку та частина асфальтового 

майданчика площею 9,0 кв.м., що перебувають на балансі Управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області  та 

знаходяться за адресою: м. Чернігів,  пр. Миру, 190-а (вартість робіт з оцінки – 

2020 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 

послуг з оцінки майна). 

ТОВ ЕКФ "Десна-Експерт" по об’єкту: 

- нежитлові приміщення площею 22,82 кв.м. на третьому поверсі 

триповерхової виробничої будівлі, приміщення площею 93,02 кв.м. 

будівлі гаражу, що перебувають на балансі Чернігівського міжрайонного 

управління водного господарства та знаходяться за адресою: м. Чернігів,  пр. 

Миру, 233 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

ФОП Дусь І.М. по об’єктах: 



- нежитлове приміщення площею 6,0 кв.м. на першому поверсі 

будівлі лікарні (з поліклінікою),  що перебуває на балансі Державної установи 

«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 

Чернігівській області»  та знаходиться за адресою: м. Чернігів,  пр. Миру, 217 

(вартість робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 4 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

- нежитлове вбудоване приміщення площею 18,4 кв.м. на першому 

поверсі будівлі учбового корпусу,  що перебуває на балансі ДПТНЗ  

«Чернігівський професійний будівельний ліцей»  та знаходиться за адресою: м. 

Чернігів,  пр. Миру, 247 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 3 

календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 

майна); 

- нежитлові приміщення загальною площею 61,0 кв.м. на другому 

поверсі  адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління 

статистики у Чернігівській області та знаходиться за адресою: м. Чернігів,  вул. 

Гонча, 37 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

ПП "Аксіома" по об’єкту: 

- майданчик пересувної електростанції площею 63,0 кв.м., що 

перебуває на балансі Управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Чернігівській області  та знаходиться за адресою: Чернігівський р-н, с. 

Новий білоус,  вул. Лісова, 1б (вартість робіт з оцінки – 2070 грн., строк - 5 

календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 

майна). 

 

 

 

 


