
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, що відбулися  12.12.2018р. 

Переможцем конкурсу по об’єкту: газорозподільні системи (станом на 

31.12.2011 у кількості 10615 одиниць) та газорозподільні системи (станом на 

31.12.2016 у кількості 10845 одиниць), що перебувають на балансі ПАТ 

"Чернігівгаз", визнано ПП "Центр незалежної оцінки та експертизи". Мета 

проведення оцінки – переоцінка майна для цілей бухгалтерського обліку. Вартість робіт з 

оцінки  – 88 000 грн., строк - 15 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна. 

Переможцями конкурсів (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості 

для цілей оренди) визнано: 

 ПП "ЕФ "Експерт-плюс" по об’єкту: нежитлові приміщення площею 53,22 

кв.м на першому поверсі будівлі навчально-виробничого корпусу, що перебуває на 

балансі  ДПТНЗ "Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту" та знаходиться 

за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56 (вартість робіт з оцінки  – 1900 грн., строк - 5 

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

ФОП Волченкову О. С. по об’єкту: частина вестибюлю площею 3,0 кв.м на 

першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного 

управління національної поліції в Чернігівській області та знаходиться за адресою: м. 

Чернігів, просп. Перемоги, 74 (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 загальною площею 404,85 

кв.м будівлі гуртожитку № 1, в тому числі: приміщення площею 303,15 кв.м 

першого поверху, приміщення площею 40,7 кв.м другого поверху та приміщення 

площею 61,0 кв.м третього поверху, що перебуває на балансі  Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Богуна, 1 (вартість робіт з оцінки  – 1935 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

 Переможцем конкурсу по об’єкту малої приватизації – незавершеному 

будівництву житлового будинку, розташованому за адресою: Чернігівська обл., м. 

Прилуки, вул. Петропавлівська (колишня Червоноармійська), 86, визнано ТОВ 

"Центр нерухомості". Мета проведення оцінки – приватизація об’єкта шляхом продажу 

на аукціоні. Вартість робіт з оцінки  – 4200 грн., строк - 9 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна. 

 

 

 

  

 

 


