
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 25.08.2016р. 

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки - визначення 

відновної вартості для цілей оренди): 

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 23,1 кв.м 

одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління 

статистики у Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. 

Сновськ, вул. Банкова, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 1714 грн., строк - 5 

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

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктам:  

- нежитлові приміщення площею 36,1 кв.м одноповерхової будівлі, що 

перебуває на балансі Куликівської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. 

Дроздівка, вул. Шевченка, 62 (вартість виконання робіт з оцінки – 1720 грн., строк - 

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

майна), 

- приміщення гаражів площею 230,1 кв.м, що перебуває на балансі 

Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

ДСНС України та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. 

Космонавтів, 90 (вартість виконання робіт з оцінки – 1720 грн., строк - 5 

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

ПП «Аксіома» по об’єктам: 

- нежитлове приміщення площею 65,6 кв.м на другому поверсі триповерхової 

адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 

Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, 

вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт з оцінки – 1720 грн., строк - 5 

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

- частина вестибюлю першого поверху будівлі навчального корпусу площею 

4,0 кв.м, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного 

університету та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 (вартість 

виконання робіт з оцінки – 1720 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна). 

 

 

 


