
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Чернігівській області про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 

1. Назва об’єкта оцінки: будівля стрічкової пилорами площею 127,5 кв.м. 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 

Національної поліції в Чернігівській області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Громадська, 64. 

Платник робіт з оцінки: ФОП  Дмитрієв С.А. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2400,00 грн. 

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: 

виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. 

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складу площею 67,0 кв.м, 
нежитлова будівля площею 44,2 кв.м та гараж-прибудова площею 251,0 кв.м. 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Коропська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Короп, вул. Заводська, 88. 

Платник робіт з оцінки: ФОП Пацюк О.В. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –  10400 грн. 

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: 

виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. 

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 34,0 кв.м 
одноповерхової адмінбудівлі. 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у 

Чернігівській області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька, 4. 

Платник робіт з оцінки: ФОП Подосінова К.О. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2400,00 грн. 

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: 

приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 

призначення та приміщення закладів громадського харчування. 

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля гаражу площею 260,2 кв.м. 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ніжинське лісове 

господарство». 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Мрин, вул. 

Набережна, 10 а. 

Платник робіт з оцінки: Мринська сільська рада Носівського району Чернігівської 

області 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5900,00 грн. 

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: 

виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. 

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху 
двоповерхової адмінбудівлі площею 12,0 кв.м. 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцьке управління 

Державної казначейської служби України в Чернігівській області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6. 



Платник робіт з оцінки: ФОП Губська В.І. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2400,00 грн. 

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: 

приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 

призначення та приміщення закладів громадського харчування. 

6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 4,0 кв.м адміністративної 
будівлі та щебеневий майданчик загальною площею 10,0 кв.м. 

 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 

Національної поліції в Чернігівській області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. 

Незалежності, 28-а. 

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2400,00 грн. 

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: 

споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх 

розміщення. 

Замовник робіт з оцінки – регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43). 

Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818.  

Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. 

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. 

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 

Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в редакції наказу Фонду державного майна 

України від 16.01.2018р. № 47 (далі – Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 

сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 

оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 

межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників 

конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення. 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у 

розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 

оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про 

участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 

претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 

підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за 

встановленою в додатках 3 – 5 до Положення формою.  

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності наведені в 

додатку 2 до Положення. 

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна. 

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні Фонду державного майна 
України по Чернігівській області о 15.00 год. через 14 днів після опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43. 

Конкурсна документація подається до загального відділу регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Чернігівській області за чотири робочі дні до 

оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект 

Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 672-818. 



 


