
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 31.08.2016р. 

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки - визначення 

відновної вартості для цілей оренди): 

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктам:  

- нежитлові приміщення площею 57,8 кв.м першого поверху будівлі 

гуртожитку, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею побуту та 

знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (колишня Щорса), 78 

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

підписання договору про надання послуг з оцінки майна), 

- нежитлові приміщення чотириповерхової адмінбудівлі загальною площею 

55,7 кв.м ( в т.ч. корисна – 41,7 кв.м), що перебуває на балансі Державної 

фінансової інспекції в Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20 (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: 

- нежитлові приміщення площею 123,32 кв.м першого поверху будівлі 

учбового корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею 

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

колишня Комсомольська), 56 (вартість виконання робіт з оцінки – 1710 грн., строк - 

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

майна), 

- нежитлові приміщення загальною площею 8,86 кв.м одноповерхової 

адмінбудівлі, що перебуває на балансі 2 Державного пожежно-рятувального загону 

Управління ДСНС України в Чернігівській області та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 85А (вартість виконання робіт з 

оцінки – 1710 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна); 

ПП «Десна- Експерт-М» по об’єктам: 

- нежитлові приміщення площею 28,4 кв.м на першому поверсі двоповерхової 

адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 

України у Городнянському районі Чернігівської області та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Городня, вул. Незалежності, 57 (вартість виконання робіт з 

оцінки – 1714 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про 

надання послуг з оцінки майна), 

- нежитлове приміщення площею 119,36 кв.м третього поверху триповерхової 

будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного 

транспорту та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (колишня 

Щорса), 4-а (вартість виконання робіт з оцінки – 1714 грн., строк - 5 календарних 

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

 

 

 

 


