
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 31.05.2017р. 

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 20,2 кв.м цокольного 

поверху будівлі спального корпусу (А-5), що перебуває на балансі Академії Державної 

пенітенціарної служби та знаходиться за адресою:              м. Чернігів, вул. Шевченка, 

103 (вартість виконання робіт з оцінки – 2150 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП «КБ-Експерт» по об’єктам: 

- нежитлові вбудовані приміщення площею 12,3 кв.м будівлі відділення 

поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 

(Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта») та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

Носівський р-н, с. Іржавець, вул. Центральна, 46 (вартість виконання робіт з оцінки – 

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

з оцінки майна), 

- нежитлові вбудовані приміщення площею 21,7 кв.м будівлі відділення 

поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 

(Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта») та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

м. Носівка, вул. Мринський шлях, 164 (вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн., 

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

майна); 

ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єктам: 

- нежитлове приміщення будівлі відділення поштового зв’язку площею 21,0 кв.м, 

що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (Чернігівська 

дирекція ПАТ «Укрпошта») та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Об’їжджа, 106-а (вартість виконання робіт з оцінки – 2180 грн., строк - 5 

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

- частина нежитлових приміщень будівлі відділення поштового зв’язку площею 

30,1 кв.м, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 

(Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта») та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Миру (кол. Леніна), 143-а (вартість виконання робіт з 

оцінки – 2180 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна); 



ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: частина нежитлового приміщення будівлі 

відділення поштового зв’язку площею 28,9 кв.м, що перебуває на балансі Чернігівської 

дирекції УДППЗ «Укрпошта» (Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта») та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Вокзальна, 4 (вартість виконання робіт з 

оцінки – 2180 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна). 

 


