
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 
27.03.2019 р. 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

 ПП "ЕФ Експерт-плюс" по об’єктам: 

  - нежитлові приміщення площею 74,8 кв.м на першому поверсі 
чотириповерхової будівлі гуртожитку №2, що обліковується на балансі Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Ніжин, площа Івана Франка, 2 (вартість робіт з оцінки  – 1900 грн., строк - 5 

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

 - нежитлове приміщення площею 30,8 кв.м першого поверху будівлі 
навчального корпусу №2, що обліковується на балансі ДНЗ "Ніжинський професійний 

аграрний ліцей Чернігівської області" та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Незалежності, 42 (вартість робіт з оцінки  – 1900 грн., строк - 5 календарних 

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

 ФОП Волченкова О.С. по об’єкту - нежитлові приміщення загальною площею 
63,0 кв.м. на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління 

державної казначейської служби України у Бахмацькому районі Чернігівської області та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31 (вартість робіт з 

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

послуг з оцінки майна). 

 ПП "Аксіома" по об’єктах: 

 - нежитлове приміщення площею 9,3 кв.м на першому поверсі 
двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Ніжинського управління 

Державної казначейської служби України Чернігівської області та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4 (вартість робіт з оцінки  – 1935 грн., 

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

майна); 

 - нежитлові приміщення площею 34,2 кв.м на п'ятому поверсі 
п'ятиповерхової адмінбудівлі та нежитлове приміщення площею 10,6 кв.м будівлі 
віварію, що перебувають на балансі Чернігівської регіональної державної лабораторії 

ветеринарної медицини та знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. 1 Травня, 180 

(вартість робіт з оцінки  – 1935 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання 

договору про надання послуг з оцінки майна). 

 ТОВ "Центр нерухомості" по об’єкту - частина даху будівлі (будівля 
тренажеру 70) площею 10,0 кв.м, що обліковується на балансі Спеціального аварійного 

загону Операторно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 90 (вартість робіт з оцінки  – 2000 

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

майна). 

 

 

 

 

  

 


