
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по 
Черниговской области об объявлении конкурсов по отбору субъектов 
оценочной деятельности, которые будут привлечены к проведению 

независимой оценки объектов аренды 

1. Название объекта оценки: нежилое помещение площадью 5,0 кв.м на 
первом этаже админздания. 

Наименование балансодержателя объекта оценки: Региональный сервисный 

центр МВД Украины в Черниговской области. 

Местонахождение объекта оценки: Черниговская обл., г. Прилуки, ул. 

Индустриальная, 6 

Плательщик работ по оценке - ОАО «Поликомбанк» 

2. Название объекта оценки: нежилые помещения площадью 32,26 кв.м 
первого этажа трехэтажного здания. 

Наименование балансодержателя объекта оценки: Черниговский 

профессиональный лицей железнодорожного транспорта. 

Местонахождение объекта оценки: г. Чернигов, ул. И. Мазепы, 4-а. 

Плательщик работ по оценке - Черниговский областной педагогический лицей 

одаренной сельской молодежи Черниговского областного совета. 

3. Название объекта оценки: нежилые помещения площадью 175,25 кв.м 
на втором этаже здания производственно-лабораторного корпуса. 

Наименование балансодержателя объекта оценки: Деснянский басейне 

управления водных ресурсов. 

Местонахождение объекта оценки: г. Чернигов, ул. Белова, 11. 

Плательщик работ по оценке - ГС «Добро и сила». 

4. Название объекта оценки: нежилые помещения площадью 114,25 кв.м 
на втором этаже здания производственно-лабораторного корпуса. 

Наименование балансодержателя объекта оценки: Деснянское басейное 

управления водных ресурсов. 

Местонахождение объекта оценки: г.. Чернигов, ул. Белова, 11. 

Плательщик работ по оценке - Благотворительная организация «Местный 

благотворительный фонд «Свято-Троицкое наследие» 

5. Название объекта оценки: часть нежилого помещения общей 
площадью 9,4 кв.м студенческого клуба «Победа». 

Наименование балансодержателя объекта оценки: Черниговский 

национальный технологический университет. 

Местонахождение объекта оценки: г. Чернигов, ул. Рокоссовского, 2-а. 

Плательщик работ по оценке - ФЛП Шуст К.М. 

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.  

Телефакс замовника конкурсу: (0462) 672-783. 

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): 31.01.2017р. 

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



Максимальная стоимость услуг - 2080,00 грн. 

 

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 (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. 

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

у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 

оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ 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 2 – 4 до Положення 

формою.  

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. 

 
 


