
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 08.02.2017р. 

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

ДП «Київський аукціонний центр «Публічне Акціонерне Товариство Державної 

Акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» по об’єктам:  

- нежитлові приміщення площею 114,25 кв.м на другому поверсі будівлі 

виробничо-лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Деснянського басейного 

управління водних ресурсів та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Генерала 

Бєлова, 11 (вартість виконання робіт з оцінки – 1980 грн., строк - 4 календарних днів 

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

- частина нежитлового приміщення загальною площею 9,4 кв.м студентського 

клубу «Перемога», що перебуває на балансі Чернігівського національного 

технологічного університету та знаходиться за адресою:              м. Чернігів, вул. 

Рокосовського, 2-а (вартість виконання робіт з оцінки – 1980 грн., строк - 4 

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

- нежитлові приміщення площею 175,25 кв.м на другому поверсі будівлі 

виробничо-лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Деснянського басейного 

управління водних ресурсів та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Генерала 

Бєлова, 11 (вартість виконання робіт з оцінки – 1980 грн., строк - 4 календарних днів 

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

- нежитлове приміщення загальною площею 5,0 кв.м на першому поверсі 

адмінбудівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС України в 

Чернігівській області та знаходиться за адресою: м. Чернігів,          вул. Індустріальна, 

6 (вартість виконання робіт з оцінки – 1980 грн., строк - 4 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

ТОВ «Центр нерухомості»  по об’єкту: нежитлові приміщення площею 32,26 кв.м 

першого поверху триповерхової будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського 

професійного ліцею залізничного транспорту та знаходиться за адресою: м. Чернігів, 

вул. Івана Мазепи, 4-а (вартість виконання робіт з оцінки – 1980 грн., строк - 4 

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

 


