
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 19.04.2017р. 

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

ПП «Аксіома» по об’єктам: 

- нежитлові приміщення загальною площею 26,2 кв.м на сьомому поверсі (кім. № 

700,701) дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державного 

підприємства «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації» та 

знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість виконання робіт з 

оцінки – 2100 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна), 

- 1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку та асфальтового майданчика площею 

9,0 кв.м, що перебуває на балансі Управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Чернігівській області та знаходиться за адресою: м. Чернігів, 

пр-т Миру, 190-а (вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн., строк - 5 календарних 

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

- частина вестибюлю другого поверху площею 3,0 кв.м будівлі гуртожитку № 3, 

що перебуває на балансі Чернігівського національного педагогічного універститету Т.Г. 

Шевченка та знаходиться за адресою:              м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, 3 

(вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн., строк - 4 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна),  

- частина вестибюлю другого поверху площею 3,0 кв.м будівлі гуртожитку № 2, 

що перебуває на балансі Чернігівського національного педагогічного універститету Т.Г. 

Шевченка та знаходиться за адресою:              м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, 5 

(вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн., строк - 4 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна), 

- частина вестибюлю другого поверху площею 3,0 кв.м будівлі гуртожитку № 4, 

що перебуває на балансі Чернігівського національного педагогічного універститету Т.Г. 

Шевченка та знаходиться за адресою:              м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, 1 

(вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн., строк - 4 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП «КБ-Експерт» по об’єктам: 

- нежитлове приміщення (столярна майстерня) площею 41,0 кв.м, що перебуває 

на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337 (вартість виконання робіт з 

оцінки – 2000 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна), 

- нежитлові приміщення площею 56,6 кв.м на першому поверсі будівлі 

навчально-виробничого корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського професійного 

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

Реміснича, 56 (вартість виконання робіт з оцінки – 2000 грн., строк - 5 календарних 

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

- частина нежитлового приміщення площею 67,0 кв.м на другому поверсі 

двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., смт Короп, вул. Успенська, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 2000 грн., строк 

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

майна); 

ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: будівля прохідної площею 35,8 кв.м, будівля 

вагової площею 11,1 кв.м, будівля зерноскладу площею 1024,0 кв.м, будівля котельні 



площею 95,8 кв.м, будівля приймання і відпустки спирту площею 185,5 кв.м, що 

перебуває на балансі ДП «Шабалинівський спиртовий завод» та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Велика Доч, вул. Привокзальна, 7-а 

(вартість виконання робіт з оцінки – 11380 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ТОВ «Пеком» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 74,16 кв.м на другому 

поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 

2050 грн., строк - 4 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 

з оцінки майна). 

 

 
 


