
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 

13.02.2019 р. 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

 ПП "ЕФ "Експерт-Плюс" по об’єкту -  нежитлове приміщення  площею 30.72 

кв.м. другого поверху двоповерхової адмінбудівлі , що перебуває на балансі 

Державного підприємства «Борзнянське лісове господарство» та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. П. Куліша, 115 (вартість робіт з оцінки  – 

1900 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 

оцінки майна); 

           ПП "КБ-Експерт" по об’єкту - прибудова площею 26,7 кв.м. до будівлі 

навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. 

Лазаревського, що перебуває на балансі Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та знаходиться за адресою: м. 

Чернігів, просп. Миру, 13 (вартість робіт з оцінки  – 1930 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 96,16 

кв.м. на першому поверсі будівлі гуртожитку,  що обліковується на балансі ДНЗ 

«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» та знаходиться 

за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 113 (вартість робіт з оцінки  

– 1935 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 

оцінки майна); 

  ФОП Волченкова О.С. по об’єкту -  нежитлове приміщення площею 27,8 кв.м. 

другого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що обліковується на балансі 

Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі 

Чернігівської області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт. Куликівка, 

вул. Партизанська, 2-а (вартість робіт з оцінки  – 1900 грн., строк - 5 календарних днів 

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

 ПП «Аксіома» по об’єкту - нежитлове приміщення  площею 16,25 кв.м. 

другого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що обліковується на балансі: 

Державного підприємства «Борзнянське лісове господарство» та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. П. Куліша, 115 (вартість робіт з оцінки  – 

1935 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 

оцінки майна). 

  


