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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 

будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 

Мета проведення незалежних оцінок: визначення відновної вартості для цілей  

оренди. 

1. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового покриття території 2142 
площею 4,0 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 4-й Державний пожежно-

рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2. 

Платник робіт з оцінки: ПрАТ „Київстар”.  

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. 

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

майданчики, замощення. 

Дата оцінки: 31.03.2020. 

2. Назва об’єкта оцінки: 1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку та частина 
асфальтового майданчика площею 9,0 кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, пр. Миру, 190-а. 

Платник робіт з оцінки: ТОВ „Лайфселл”.  

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. 

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

споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель або споруд, призначені 

для розміщення передавальних пристроїв, майданчики, замощення. 

Дата оцінки: 31.03.2020. 

3. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика площею 10,0 кв.м та 1/6 частина 
вежі радіорелейного зв’язку. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, пр. Миру, 190-а. 

Платник робіт з оцінки: ПрАТ „Київстар”. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. 

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

споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель або споруд, призначені 

для розміщення передавальних пристроїв, майданчики, замощення. 

Дата оцінки: 31.03.2020. 

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 22,82 кв.м на 
третьому поверсі триповерхової виробничої будівлі, приміщення площею 93,02 
кв.м будівлі гаражу. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівське міжрайонне 

управління водного господарства. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, пр. Миру, 233. 

Платник робіт з оцінки: ТОВ „Центр безпеки „Гранд”.  
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. 

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

приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 

призначення та приміщення закладів громадського харчування, виробнича, виробничо-

складська або складська нерухомість, гаражі. 

Дата оцінки: 31.03.2020. 

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 6,0 кв.м на першому 
поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою). 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа 

„Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 

Чернігівській області”. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, пр. Миру, 217. 

Платник робіт з оцінки: АТ КБ „ПриватБанк”.  

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. 

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

приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 

призначення та приміщення закладів громадського харчування. 

Дата оцінки: 31.03.2020. 

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,4 кв.м 
на першому поверсі будівлі учбового корпусу. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ „Чернігівський 

професійний будівельний ліцей”. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, пр. Миру, 247. 

Платник робіт з оцінки: ВАТ „Укртелеком”. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. 

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

приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 

призначення та приміщення закладів громадського харчування. 

Дата оцінки: 31.03.2020. 

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 61,0 кв.м 
на другому поверсі адмінбудівлі. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у 

Чернігівській області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гонча, 37. 

Платник робіт з оцінки: Громадська спілка „Освітній дім прав людини в Чернігові”. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. 

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

приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 

призначення та приміщення закладів громадського харчування. 

Дата оцінки: 31.03.2020. 

8. Назва об’єкта оцінки: майданчик пересувної електростанції площею 63,0 
кв.м. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, вул.Лісова,1-б. 

Платник робіт з оцінки: ПрАТ „Київстар”.  

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. 
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Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: 

майданчики, замощення. 

Дата оцінки: 31.03.2020. 

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях в особі Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. 

Телефон замовника конкурсу: (0462) 676-302.  

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

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 (у редакції наказу ФДМУ від 

16.01.2018 № 47) (далі – Положення). 

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 

сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України „Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими 

передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 

оцінки майна та спеціалізаціями в межах 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 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 

встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни 

виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 

також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому 

конверті. 

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна. 

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення 

ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом 

підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається 

конкурсна документація не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати 

проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, к. 

320, тел. для довідок (0462) 676-302. 

Конкурс відбудеться 25 березня 2020 року о 14.30 год. в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального 
відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, за адресою: 
м. Чернігів, проспект Миру, 43. 


