
 Інформація  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області про результати 

конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 

оцінки об’єктів оренди, що відбувся  18.04.2018р. 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної вартості для цілей 

оренди): 

ДП "Київський аукціонний центр" ПАТ ДАК "Національна мережа аукціонних центрів"  по об’єкту: 

будівля стрічкової пилорами площею 127,5 кв.м., що перебуває на балансі Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 64 (вартість 

виконання робіт з оцінки – 1980 грн., строк - 4 календарні дні від дати підписання договору про надання послуг 

з оцінки майна); 

ПП "Центр нерухомості-Чернігів" по об’єкту: нежитлова будівля складу площею 67,0 кв.м, 

нежитлова будівля площею 44,2 кв.м та гараж-прибудова площею 251,0 кв.м., що перебувають на 

балансі Коропської районної державної лікарні ветеринарної медицини та знаходяться за адресою: Чернігівська 

обл.,          смт Короп, вул. Заводська, 88 (вартість виконання робіт з оцінки – 9200 грн., строк - 4 календарні 

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

ТОВ ЕКФ "Десна-Експерт" по об’єкту: нежитлове приміщення площею  34,0 кв.м одноповерхової 

адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області та знаходиться 

за адресою: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька, 4 (вартість виконання робіт з оцінки – 2130 грн., строк 

- 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП "Аксіома" по об’єкту: нежитлова будівля гаражу площею 260,2 кв.м, що перебуває на балансі 

ДП "Ніжинське лісове господарство" та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Мрин, вул. 

Набережна, 10 а (вартість виконання робіт з оцінки – 2950 грн., строк - 4 календарні дні від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП ЕФ "Експерт-плюс" по об’єкту: нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової 

адмінбудівлі площею 12,0 кв.м, що перебуває на балансі Прилуцького управління Державної казначейської 

служби України в Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. 

Вокзальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 2380 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП "Аксіома" по об’єкту: частина даху площею 4,0 кв.м адміністративної будівлі та щебеневий 

майданчик загальною площею 10,0 кв.м, що перебувають на балансі Головного управління Національної 

поліції в Чернігівській області та знаходяться за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 

28-а  (вартість виконання робіт з оцінки – 2385 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору 

про надання послуг з оцінки майна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черниговской области о 

результатах конкурсного отбора субъектов оценочной деятельности, которые будут привлечены к 

проведению независимой оценки объектов аренды, который состоялся 18.04.2018р. 

 
Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение восстановительной 

стоимости для целей аренды): 

ГП "Киевский аукционный центр" ПАО ГАК "Национальная сеть аукционных центров" по объекту: 

здание ленточной пилорамы площадью 127,5 кв.м., которое числится на балансе Главного управления 

Национальной полиции в Черниговской области и находится по адресу: г. Чернигов , ул. Общественная, 64 

(стоимость выполнения работ по оценке - 1980 грн., срок - 4 календарных дня с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества); 

ЧП "Центр недвижимости-Чернигов" по объекту: нежилое здание склада площадью 67,0 кв.м, нежилое 

здание площадью 44,2 кв.м и гараж-пристройка площадью 251,0 кв.м., которые числятся на балансе Коропской 

районной государственной больницы ветеринарной медицины и находятся по адресу: Черниговская обл., пгт 

Короп, ул. Заводская, 88 (стоимость выполнения работ по оценке - 9200 грн., срок - 4 календарных дня с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

ООО ЭКФ "Десна-Эксперт" по объекту: нежилое помещение площадью 34,0 кв.м одноэтажного 

админздания, которое числится на балансе Главного управления статистики в Черниговской области и 

находится по адресу: Черниговская обл., Г.. Городня, ул. Троицкая, 4 (стоимость выполнения работ по оценке - 

2130 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества); 

ЧП "Аксиома" по объекту: нежилое здание гаража площадью 260,2 кв.м, которое числится на балансе 

ГП "Нежинское лесное хозяйство" и находится по адресу: Черниговская обл., Носовский р-н, с. Мрин, ул. 

Набережная, 10а (стоимость выполнения работ по оценке - 2950 грн., срок - 4 календарных дня с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

ЧП ЭФ "Эксперт-плюс" по объекту: нежилое помещение первого этажа двухэтажного админздания 

площадью 12,0 кв.м, которое числится на балансе Прилуцкого управления Государственной казначейской 

службы Украины в Черниговской области и находится по адресу: Черниговская обл., г. Прилуки, ул. 

Вокзальная, 6 (стоимость выполнения работ по оценке - 2380 грн., срок - 5 календарных дней с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

ЧП "Аксиома" по объекту: часть крыши площадью 4,0 кв.м административного здания и щебеночный 

площадка общей площадью 10,0 кв.м, которые числятся на балансе Главного управления Национальной 

полиции в Черниговской области и находятся по адресу: Черниговская обл., г. Бобровица, ул. Независимости, 

двадцать восьмой (стоимость выполнения работ по оценке - 2385 грн., срок - 5 календарных дней с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 

 

 


