
Інформація  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 

Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про результати конкурсних відборів суб’єктів оціночної діяльності, 

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,  

що відбулися 10.06.2020 

Переможцями  конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення 

відновної вартості для цілей оренди): 

ПП "Експертна фірма "Експерт-плюс" по об’єкту: 

- нежитлове приміщення гаражу площею 67,8 кв.м. одноповерхової  
будівлі, що перебуває на балансі  Прилуцького агротехнічного коледжу та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178  (вартість 

робіт з оцінки – 2050 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору 

про надання послуг з оцінки майна). 

 

ФОП Дусь Інна Миколаївна по об’єкту: 

- нежитлові приміщення площею 29,0 кв.м. одноповерхової 
адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Менської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини та знаходяться за адресою: Чернігівська обл., м. 

Мена, вул. Вокзальна, 13  (вартість робіт з оцінки – 2050 грн., строк - 4 календарних 

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

 

ФОП Волченкова Олена Станіславівна по об’єкту: 

- нежитлове приміщення загальною площею 23,8 кв.м. на третьому 
поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики 

у Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт. Козелець, 

вул. Соборності, 14  (вартість робіт з оцінки – 2100 грн., строк - 5 календарних днів 

від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

 

ПП "Центр нерухомості-Чернігів" по об’єктах: 

- частина нежитлового приміщення площею 2,0 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  

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

договору про надання послуг з оцінки майна); 

- нежитлове приміщення площею 23,8 кв.м. першого поверху 
чотириповерхової будівлі гуртожитку №1, що перебуває на балансі Прилуцького 

агротехнічного коледжу та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 180-а  (вартість робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 5 календарних днів 

від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

 

ПП "Аксіома" по об’єкту: 

- нежитлові приміщення (столярна майстерня)  площею 41,0 кв.м., що 

перебувають на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області та 

знаходяться за адресою: Чернігівська обл.,                 м. Прилуки, вул. Київська, 337  

(вартість робіт з оцінки – 2070 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна). 


