
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 14.06.2017р. 

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

ПП «Аксіома» по об’єкту: частина будівлі колишнього клубу площею 35,3 кв.м, 

що перебуває на балансі Козелецького технікуму ветеринарної медицини 

Білоцерківського національного аграрного університету та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Сім’ї Розумовських, 15 (вартість виконання робіт 

з оцінки – 2150 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна); 

ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею 

20,8 кв.м (в т.ч. корисна – 15,6 кв.м) чотириповерхової адмінбудівлі, що перебуває на 

балансі Північного офісу Держаудитслужби та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20 (вартість виконання робіт з оцінки – 2190 грн., 

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

майна); 

ФОП Волченкова О.С.  по об’єкту: нежитлові приміщення площею 78,9 кв.м 

четвертого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Державної 

фіскальної служби України та знаходиться в оперативному управлінні Ніжинської 

об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській 

області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20 

(вартість виконання робіт з оцінки – 2180 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктам: 

- нежитлові підвальні приміщення теплопункту триповерхової адмінбудівлі 

площею 136,9 кв.м, що перебуває на балансі Апеляційного суду Чернігівської області та 

знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 2 (вартість виконання робіт з 

оцінки – 2070 грн., строк - 4 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна), 

- нежитлові приміщення у будівлі чергової частини загальною площею 8,9 кв.м, 

у будівлі складу ВІГЗ загальною площею 15,2 кв.м, у будівлі лазні, пральні, школи 

загальною площею 6,2 кв.м у будівлі дисциплінарного ізолятору загальною площею 5,7 

кв.м, в адміністративній будівлі загальною площею 8,6 кв.м, у будівлі гуртожитку для 

засуджених № 1 ( зі сховищем) загальною площею 25,7 кв.м, у будівлі гуртожитку для 

засуджених № 3 (медична частина) загальною площею 15,8 кв.м, у будівлі гуртожитку 

для засуджених № 2 загальною площею 12,2 кв.м, у будівлі гуртожитку-їдальні 

загальною площею 14,8 кв.м, у будівлі будинку матері та дитини загальною площею 

15,4 кв.м, що перебувають на балансі Державної установи «Чернігівська виправна 

колонія (№44)» та знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Промислова, 38 (вартість 

виконання робіт з оцінки – 11270 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна). 
 


