
Інформація  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській 

області про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, що 

відбулися та мали відбутися 20.02.2019 р. 

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

шляхом продажу на аукціоні): 

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту - нежитлова будівля, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Рудівка, вул. Олега Кошового, 

13-а. ( Вартість виконання робіт з оцінки – 4200 грн., строк - 10 календарних днів від 

дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

У зв'язку з надходженням лише однієї заяви на участь не відбувся конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту - частина даху площею 10,0 кв.м. 

будівлі учбового корпусу №11, що обліковується на балансі Чернігівського 

національного технологічного університету та знаходиться за адресою: м. 

Чернігів, вул.. Стрілецька, 1. Прийнято рішення про повторне оголошення 

конкурсного відбору 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення 

відновної вартості для цілей оренди): 

 ПП "Центр нерухомості-Чернігів" по об’єкту -  частина даху площею 42,5 

кв.м. восьмиповерхового блоку адмінбудівлі, що знаходиться на балансі: 

Чернігівської філії Державного підприємства „Державний науково-дослідний 

та проектно-вишукувальний інститут „НДІпроектреконструкція” та 

розташована за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 21-а (вартість робіт з оцінки  

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

послуг з оцінки майна); 

           ПП "Десна-Експерт-М" по об’єкту - частина нежитлового приміщення 

площею 7,0 кв.м. четвертого поверху чотириповерхової будівлі корпусу №1,  

що перебуває на балансі Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 

Гетьмана Полуботка, 53 (вартість робіт з оцінки  – 1930 грн., строк - 5 календарних 

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

 ТОВ "Центр нерухомості" по об’єкту - частина нежитлового приміщення 

площею 18,6 кв.м.  на 8-му поверсі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі, що 

знаходиться на балансі: Чернігівської філії Державного підприємства 

„Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 

„НДІпроектреконструкція” та розташована за адресою: м. Чернігів, просп. 

Миру, 21-а (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 -  частина нежитлового приміщення площею 

3,0 кв.м. на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу, що 

обліковується на балансі ДПТНЗ „Чернігівський.професійний будівельний 

ліцей” та знаходиться за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 247 (вартість робіт з 

оцінки  – 1800 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна); 

 ТОВ ЕКФ "Десна-Експерт" по об’єкту - нежитлове приміщення площею 

181,6 кв.м.  на першому поверсі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі , що 

знаходиться на балансі: Чернігівської філії Державного підприємства 

„Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 

„НДІпроектреконструкція” та розташована за адресою: м. Чернігів, просп. 

Миру, 21-а (вартість робіт з оцінки  – 1935 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

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

площею 25,7 кв.м. на третьому поверсі триповерхової виробничої будівлі,  

знаходиться на балансі Чернігівського міжрайонного управління водного 

господарства та знаходиться за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 233. 

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

договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП "Десна-Експерт-М" по об’єкту - нежитлові приміщення площею 33,34 

кв.м. на першому поверсі будівлі лікарні та знаходиться на балансі Державної 

установи „Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ 

України по Чернігівській області ” та знаходиться за адресою: м. Чернігів, 

просп. Миру, 217 (вартість робіт з оцінки  – 1930 грн., строк - 5 календарних днів від 

дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП "Аксіома" по об’єкту - частина нежитлового приміщення площею 19,5 кв.м.  
на 8-му поверсі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі, що знаходиться на 
балансі: Чернігівської філії Державного підприємства „Державний науково-
дослідний та проектно-вишукувальний інститут „НДІпроектреконструкція” та 
розташована за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 21-а (вартість робіт з оцінки  – 

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

з оцінки майна). 


