
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 

та мали відбутися  25.07.2018р. 

У зв’язку з надходженням лише однієї заяви про участь не відбулися конкурсні 

відбори суб’єктів оціночної діяльності по наступним об’єктам: 

- нежитлові приміщення загальною площею 204,7 кв.м на першому 

поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Управління 

Державної казначейської служби України у Талалаївському районі Чернігівської області та 

знаходяться за адресою: Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Освіти, 38-а; 

- нежитлові приміщення площею 268,6 кв. м окремої одноповерхової 

цегляної будівлі (будівлі гаражу), що перебувають на балансі Філії "Чернігівський 

державний обласний навчально-курсовий комбінат" УДП "Укрінтеравтосервіс" та 

знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Богуна, 55. 

У зв’язку з відсутністю заяв про участь не відбулися конкурсні відбори суб’єктів 

оціночної діяльності по наступним об’єктам: 

- частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 кв.м на 

першому поверсі будівлі навчально-адміністративного корпусу, що перебуває на 

балансі Чернігівського національного технологічного університету та знаходиться за 

адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; 

- нежитлові приміщення загальною площею 657,2 кв.м першого та другого 

поверхів учбового корпусу № 13, що перебувають на балансі Чернігівського 

національного технологічного університету та знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. 

Стрілецька, 1; 

- частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 кв.м першого 

поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3-Б; 

- нежитлове приміщення площею 18,87 кв.м першого поверху 

адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 

України у Ріпкинському районі Чернігівської області та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 104; 

- частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 кв.м п’ятого 

поверху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 43, що перебуває на балансі 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3-А; 



- бетонне покриття загальною площею 7,0 кв.м що перебуває на балансі Філії 

"Військторг" Концерну "Військторгсервіс" та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 

Шевченка, 55. 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

ПП "ЕФ "Експерт-плюс" по об’єктам:  

 - нежитлові приміщення загальною площею 26,67 кв.м першого поверху 

будівлі гуртожитку, що перебувають на балансі ДПТНЗ "Ічнянський професійний 

аграрний ліцей" та знаходяться за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскресінська, 

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

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

 - приміщення магазину № 2 площею 93,3 кв.м, що перебуває на балансі ДП 

"Торговий дім "Сіверщина" та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 37 

(вартість виконання робіт з оцінки – 1690 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 

27,72 кв.м на четвертому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою), що перебуває на 

балансі ДУ "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 

Чернігівській області" та знаходиться за адресою: м. Чернігів, пр-т Миру, 217 (вартість 

виконання робіт з оцінки – 2100 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна). 

 ТОВ ЕКФ "Десна-Експерт" по об’єкту: нежитлове приміщення загальною 

площею 16,0 кв.м (кім. № 404) четвертого поверху дев’ятиповерхової 

адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського національного 

технологічного університету та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 

(вартість виконання робіт з оцінки – 1925 грн., строк - 4 календарні дні від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

 ПП "Десна-Експерт-М" по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 

31,5 кв.м (кім. № 400, 401) четвертого поверху дев’ятиповерхової 

адміністративної будівлі., що перебувають на балансі на балансі Чернігівського 

національного технологічного університету та знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. 

П’ятницька, 39 (вартість виконання робіт з оцінки – 1930 грн., строк – 5 календарних днів 

від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна) 

 
 
 
 

 


