
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 

06.02.2019 р. 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

 ТОВ «Пеком» по об’єкту -  нежитлове приміщення  (буфету) площею 62,54 

кв.м. на першому поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі 

Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного 

університету технологій та дизайну та знаходиться за адресою: : м. Чернігів, вул. 

Івана Мазепи, 64 (вартість робіт з оцінки  – 2100 грн., строк - 5 календарних днів від 

дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

           ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту - нежитлові приміщення  площею 115,0 

кв.м. на першому поверсі адмінбудівлі та перебуває на балансі Головного 

управління статистики у Чернігівській області та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна,8. (вартість робіт з оцінки  – 1930 грн., строк - 

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

 ПП "ЕФ "Експерт-Плюс" по об’єкту - нежитлове приміщення площею  25,5 

кв.м на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного 

управління статистики у Чернігівській області та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський Шлях, 7 (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 -  приміщення площею 44,8 кв.м. 

одноповерхової будівлі, прибудованої до дев’ятиповерхового житлового будинку, 

що не увійшли до статутного  капіталу ВАТ «Чернігівавтодеталь», що  перебуває 

на балансі Філії Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта» та знаходиться за адресою: 

м. Чернігів, просп. .Миру, 257 (вартість робіт з оцінки  – 1900 грн., строк - 5 

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

ТОВ ЕКФ "Десна-Експерт" по об’єкту - нежитлові приміщення площею 45,96 

кв.м. на першому та другому поверсі будівлі навчального корпусу №2, що  

перебуває на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської 

області» та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. 

Незалежності, 42 (вартість робіт з оцінки  – 1935 грн., строк - 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна); 

ПП «Аксіома» по об’єкту - приміщення гаражів площею 68,8 кв.м., що 

перебуває на балансі Чернігівське міжрайонне  управління водного господарства, 

що  перебуває на балансі Чернігівського міжрайонного  управління водного 

господарства та знаходиться за адресою: м. Чернігів, пр-т Миру, 233 (вартість робіт 

з оцінки  – 1935 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 

послуг з оцінки майна). 

  


