
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 

30.01.2019 р. 

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки - визначення відновної 

вартості для цілей оренди): 

 ПП "КБ-Експерт" по об’єкту -  нежитлові приміщення площею 66,2 кв.м. 

одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства 

«Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів» та знаходиться за адресою: м. 

Чернігів, вул. Шевченка, 61 (вартість робіт з оцінки  – 1070 грн., строк - 5 календарних 

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

           ПП «Центр Нерухомості Чернігів» по об’єкту - частина нежитлового 

приміщення площею 14,87 кв.м на другому поверсі триповерхової будівлі 

учбового корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178. (вартість робіт з 

оцінки  – 1930 грн., строк - 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 

послуг з оцінки майна); 

 ПП "Десна Експерт-М" по об’єкту - нежитлові приміщення адмінбудівлі 

площею 10,6 кв.м., що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області та знаходиться за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Зарічна, 10/1 (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 -  нежитлові приміщення площею 29,2 

кв.м. першого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі 

Управління Державної казначейської служби України у Ріпкинському районі Чернігівської 

області та знаходиться за адресою: 15000, Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. 

Святомиколаївська, 104 (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 - нежитлове приміщення авто гаражу 

площею 63,9 кв.м. навчально-виробничої дільниці «Деснянка», що обліковується на 

балансі Чернігівського національного технологічного університету та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість робіт з оцінки  – 1900 

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

майна); 

ПП «Центр Нерухомості Чернігів» по об’єкту - частина нежитлового приміщення 

площею 6,61 кв.м першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу, що перебуває 

на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178. (вартість робіт з оцінки  – 1930 грн., строк - 5 

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


