
 

Информация 

Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черниговской 

области о результатах конкурсных отборов субъектов оценочной деятельности, которые будут 

привлечены к проведению независимой оценки объектов аренды, произошедшие 19.09.2018р. 

 

Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение восстановительной 

стоимости для целей аренды): 

ЧП "Аксиома" по объектам: 

- площадка площадью 16,5 кв.м, находящегося на балансе Управления государственной 

службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области и находится по адресу: 17024, 

Черниговская обл., Черниговский р-н, пгт Гончаровское, ул. Танкистов, 52 (стоимость работ по оценке - 1935 

грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 

- часть асфальтового площадки площадью 53,0 кв.м., находится на балансе Черниговского 

профессионального лицея железнодорожного транспорта и находится по адресу: г. Чернигов, ул. Ремесленная, 

56 (стоимость работ по оценке - 1935 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества). 

ООО «Центр недвижимости - Чернигов» по объекту: нежилые помещения площадью 98,4 кв.м. 

одноэтажной админздания, находящегося на балансе Управления полиции охраны в Черниговской 

области и находится по адресу: Черниговская обл., пгт Козелец, ул. Набережная, 10 (стоимость работ по 

оценке - 2000 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества). 

ЧП "ЭФ" Эксперт-плюс " по объекту: нежилые помещения общей площадью 99,1 кв.м на 

втором этаже двухэтажного админздания, находящегося на балансе финансового отдела 

Бобровицкой районной государственной администрации Черниговской области и находится по адресу: 

Черниговская обл., м. Бобровица, ул. Независимости, 29 (стоимость выполнения работ по оценке - 2115 грн., 

срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 



Інформація 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області 

про результати конкурсних відборів суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися  та 

мали відбутися  19.09.2018 

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об'єктів 

шляхом продажу на аукціоні): 

ТОВ "Центр нерухомості"  по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене 

будівництво 2-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28. Вартість виконання робіт з оцінки – 5500 грн., строк - 10 

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

ПП "Аксіома" по об’єктах: 

- об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 5030 грн., строк - 10 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна. 

- об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 5030 грн., строк - 10 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна. 

ПП «Центр нерухомості - Чернігів» по об’єкту: об’єкт малої приватизації – 

незавершене будівництво адміністративного будинку, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, 2. Вартість виконання робіт з оцінки – 4100 грн., 

строк - 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 

майна. 

ТОВ "Центр нерухомості"  по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене 

будівництво реабілітаційного центру, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. 

Ічня, вул. Ковалівка, 17-а. Вартість виконання робіт з оцінки – 4200 грн., строк - 10 

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

Заступник начальника 
регіонального відділення       Ю. Амельченко 
 


