
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 оренди, що відбулися 

29.01.2020 

 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

 ПП "Десна-Експерт-М" по об’єкту - Нежитлові приміщення загальною 

площею 657,2 кв.м першого та другого поверхів учбового корпусу № 13, що 

перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, та 

знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Стрілецька,1 (вартість робіт з оцінки – 2050 

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

оцінки майна). 

ПП "Центр нерухомості-Чернігів" по об’єкту - Нежитлове приміщення 

площею 20,7 кв.м на другому поверсі триповерхової адмінбудівлі, що перебуває на 

балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (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 - 1/3 частина даху та нежитлове приміщення 

площею 10,7 кв.м будівлі тренувальної вежі, що перебувають на балансі Управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області та знаходяться 

за адресою: м. Чернігів, вул. Підводника Китицина, 19 (вартість робіт з оцінки  – 2070 

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

оцінки майна). 

 Конкурсний відбір не відбувся у зв’язку з надходженням лише 1 заяви на конкурс 

по об’єктах: 

- Нежитлова будівля магазину № 14 площею 119,6 кв.м, що перебуває на балансі 

філії „Військторг” Концерну „Військторгсервіс”, та знаходиться за адресою: 17024, 

Чернігівська обл., Козелецький р-н, сел. Десна, вул. вул. Довженка, 46-б; 

- Нежитлове приміщення площею 103,5 кв.м будівлі складу № 429, що перебуває 

на балансі філії „Військторг” Концерну „Військторгсервіс”, та знаходиться за адресою: 

17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, сел. Десна, вул. Ювілейна, 7-а 

  


