
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 09.12.2015р. 

 
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта оренди – частини будівлі котельні площею 32,4 кв.м., що 

перебуває на балансі ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей» та знаходиться 

за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскресінська, 23, визнано ПП «Аксіома». 

 

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м. 

будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. 

Воскресінська, 26, визнано ПП «Аксіома». 

 

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 3,1 кв.м. 

будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Городня, вул. 

Чернігівська, 7, визнано ПП «Десна-Експерт-М». 

 

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 3,2 кв.м. 

будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Щорс, вул. Щорса, 

51а, визнано ПП «Центр нерухомості-Чернігів». 

 

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 3,9 кв.м. 

будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. П. 

Куліша, 100, визнано ТОВ «Центр нерухомості». 

 

6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 3,2 кв.м. 

будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. 

Центральна, 18, визнано ПП «Десна-Експерт-М». 

 

7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 2,9 кв.м. 

будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. 

Незалежності, 49, визнано ТОВ «Північна експертна компанія». 

 

8. По об’єкту оцінки - частина нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м. будівлі 

відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ 

«Укрпошта» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт. Срібне, вул. Леніна, 33, 

єдиному учаснику конкурсу ПП «Десна-Експерт-М» було запропоновано укласти з 

регіональним відділенням договір на проведення оцінки. 

 

 

 

 


