
Інформація  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській 

області про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 

будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся  

11.07.2018р. 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

ПП "ЕФ "Експерт-плюс" по об’єктам:  

 - нежитлове приміщення площею 71,3 кв.м на першому  поверсі 

адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики  у 

Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. 

Чернігівський шлях, 7 (вартість виконання робіт з оцінки – 1695 грн., строк - 5 календарних 

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

 - нежитлові приміщення площею 114,03 кв.м (в т.ч. приміщення 1-го 

поверху площею 45,59 кв.м, приміщення 2-го поверху площею 68,44 кв.м) 

спортивної зали установи, що перебувають на балансі Державної установи "Прилуцька 

виховна колонія" та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 

234 (вартість виконання робіт з оцінки – 2115 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

 - нежитлове приміщення  господарського будинку автогаражу площею 74,2 

кв.м. одноповерхової будівлі критого току площею 1103,0 кв. м та нежитлове 

приміщення господарського будинку майстерні для ремонту тракторів площею 

203,7 кв.м, що перебувають на балансі Чернігівського національного технологічного 

університету та знаходяться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка 

(вартість виконання робіт з оцінки – 2115 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

 ТОВ ЕКФ "Десна-Експерт" по об’єкту: нежитлове приміщення площею 22,7 кв.м 

на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного 

управління статистики  у Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт з оцінки – 1935 грн., 

строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 

майна). 

 ТОВ "Центр нерухомості" по об’єктам: 

 - частина будівлі котельні площею 81,0 кв.м, що перебуває на балансі 

Державної установи "Менська виправна колонія (№91)" та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., Менський р-н, смт Макошине,   пр. Дружби, 5 (вартість виконання робіт з 

оцінки – 1980 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 

послуг з оцінки майна); 

 - бетонно-щебенева площадка з естакадою площею 167,5 кв.м, що перебуває 

на балансі Філії "Військторг" Концерну "Військторгсервіс" та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., Козелецький р-н, сел. Десна, вул. Ювілейна, 7 (вартість виконання робіт 



з оцінки – 2000 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 

послуг з оцінки майна). 

 ПП "Центр нерухомості-Чернігів" по об’єкту: частина будівлі котельні площею 

67,15 кв.м, що перебуває на балансі Державної установи "Новгород-Сіверська установа 

виконання покарань (№31)" та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-

Сіверський, вул. Миколаївська, 31 (вартість виконання робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 5 

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

 ФОП Волченкова О.С. по об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею 

40,28 кв.м. на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що 

перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1 (вартість виконання 

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

надання послуг з оцінки майна). 

 ДП "Київський аукціонний центр" ПАТ ДАК "Національна мережа аукціонних центрів" 

по об’єкту: нежитлове приміщення  площею 17,7 кв.м. на другому поверсі 

адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській 

області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 

(вартість виконання робіт з оцінки – 1980 грн., строк - 4 календарні дні від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна) 

 


