
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 

22.10.2018р. 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

 ТОВ ЕКФ "Десна-Експерт" по об’єкту -  частина нежитлового приміщення 

площею 3,0 кв. м першого поверху чотирьохповерхової адміністративної будівлі, 

що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214 (вартість робіт з оцінки  – 1935 грн., строк 

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

 ПП "ЕФ Експерт-плюс" по об’єктам: 

 - нежитлове приміщення загальною площею 71,04 кв. м на першому поверсі 

будівлі колишнього навчального корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького 

професійного ліцею Чернігівської області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. 

Прилуки, вул. Київська, 337 (вартість робіт з оцінки  – 1900 грн., строк - 5 календарних 

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

 - нежитлове приміщення площею 24,8 кв. м одноповерхової адмінбудівлі, 

що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 85 (вартість робіт 

з оцінки  – 1900 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна); 

 ПП "Центр нерухомості - Чернігів" по об’єкту: нежитлові приміщення 

господарського будинку майстерні для ремонту тракторів площею 182,3 кв. м, що 

обліковується на балансі Чернігівського національного технологічного університету та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість робіт з 

оцінки  – 2100 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 

послуг з оцінки майна). 

 У зв'язку з надходженням лише однієї заяви на участь не відбувся конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту - нежитлові приміщення площею 325,9 кв. м 

їдальні першого поверху навчального корпусу № 24 та частина холу загальною 

площею 7,62 кв. м навчального корпусу № 22. Прийнято рішення про повторне 

оголошення конкурсного відбору. 

 

 

 

 


