
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 18.03.2020 

 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення 

відновної вартості для цілей оренди): 

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

- нежитлові приміщення загальною площею 28,08 кв.м на першому 
поверсі триповерхової будівлі, приміщення площею 67,9 кв.м в будівлі 
гаражу, що перебувають на балансі Чернігівського міжрайонного управління 

водного господарства та знаходяться за адресою:                   м. Чернігів, пр. 

Миру, 233 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ФОП Дусь І.М. по об’єкту: 

- нежитлові приміщення загальною площею 821,5 кв.м, в т.ч. на 
другому поверсі (кім. №№ 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32), приміщення 
на четвертому поверсі (кім. №№ 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410) та кім. 
№ 903 на дев’ятому поверсі, дев’ятиповерхової адміністративної будівлі, 
що перебувають  на балансі Чернігівського національного технологічного 

університету та знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість 

робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна). 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення 

ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні): 

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

 - об’єкт малої приватизації – група нежитлових будівель у складі: 
нежитлова будівля (А-1) загальною площею 282,3 кв.м; гараж (Г) 
загальною площею 35,9 кв.м; вбиральня (Т) загальною площею 3,0 кв.м., 
що перебуває на балансі Північного офісу Держаудитслужби та знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Поштова, 13 

(вартість робіт з оцінки  – 5700 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

 - об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 28,4 кв.м., 
що перебуває на балансі Північного офісу Держаудитслужби та знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 29а/1 (вартість 

робіт з оцінки  – 2000 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна). 

 

 


