
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 27.02.2019 р. 

У зв'язку з відмовою орендаря не проводився конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності по об’єкту - частина нежитлового приміщення площею 3,0 

кв. м на першому поверсі учбового корпусу, що перебуває на балансі 

Прилуцького агротехнічного коледжу та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178.  

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення 

відновної вартості для цілей оренди): 

 ПП "Центр нерухомості-Чернігів" по об’єкту -  Частина нежитлового 

приміщення площею 3,0 кв.м. першого поверху чотириповерхової будівлі 

учбового корпусу №2, що обліковується на балансі Ніжинського державного 

університету імені М. Гоголя та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Графська, 2 (вартість робіт з оцінки  – 2000 грн., строк - 5 календарних 

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

           ПП "КБ-Експерт" по об’єкту - Нежитлове приміщення площею 194,3 кв.м. 

в підвалі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського 

професійного ліцею залізничного транспорту та знаходиться за адресою: м. 

Чернігів, вул. Реміснича, 56 (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 9,6 кв.м. в 

одноповерховій прибудові та приміщення складу (гаражу однобоксового) 

площею 11,2 кв.м., що перебуває на балансі державної установи "Центр 

громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я  України" та знаходиться 

за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 15 (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 - Нежитлові приміщення площею 

27,74 кв.м. першого поверху триповерхової будівлі, що обліковується на 

балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту та 

знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4-а (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 114,34 

кв.м. першого поверху будівлі гуртожитку, що обліковується на балансі 



Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту та знаходиться за 

адресою: м. Чернігів, пров. О. Бакуринського, 18-а (вартість робіт з оцінки  – 1930 

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

оцінки майна). 

 


