
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 
07.08.2019 р. 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

 ПП "Десна-Експерт-М" по об’єкту -  частина нежитлового приміщення 
площею 6,8 кв.м. першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі, що 
перебуває на балансі Головного управління ДФС у Чернігівській області на праві 
оперативного управління та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. 
Прилуки, вул. Київська, 214 (вартість робіт з оцінки  – 2050 грн., строк - 5 календарних 

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

 ФОП Волченкова О.С. по об’єкту - нежитлове приміщення гаражу площею 
32,3 кв., що перебуває на балансі "ДНЗ "Ніжинський професійний аграрний ліцей 
Чернігівської області" та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. 
Шевченка, 111. (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 - нежилові приміщення площею 153,0 кв.м. 
першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного 
управління ДФС у чернігівській області на праві оперативного управління та 
знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11 (вартість робіт з оцінки  – 

2000 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 

оцінки майна). 

 ТОВ "Центр нерухомості" по об’єкту - частина даху площею 24,3 кв.м. будівлі 
учбового корпусу №4, що обліковується на балансі Чернігівського національного 

технологічного університету та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 

(вартість робіт з оцінки  – 2040 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна). 

 ТОВ ЕКФ "Десна-Експерт" по об’єкту - частина нежитлового приміщення 
площею 5,77кв.м. першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на 

балансі Головного управління ДФС у чернігівській області на праві оперативного управління 

та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28 (вартість робіт з оцінки  – 2070 

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

майна).  

 

 

 

 


