
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 02.03.2017 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 02.03.2017,  переможцями 

визначено: 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  на 

виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

вбудованих нежитлових приміщень з № 38 по № 41 включно, другого поверху 

триповерхової будівлі (Літ. А) реєстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ738, нежитлових 

приміщень з № 2 по № 5 включно, будівлі (Літ. Б) прибудови № 1 (Літ. б), реєстровий 

номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ746, частини гаражу, площею 20,7 кв.м, (Літ. Ж), реєстровий 

номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ740, загальною площею 132,60 кв.м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Свободи/ Богуславського, 115/8. Балансоутримувач 

майна: Державна установа “Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я  України”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн., строк 

виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

вбудованих нежитлових приміщень третього поверху чотириповерхової 

адміністративної будівлі  (літера А, приміщення з №347 по №350 включно), загальною 

площею 65,70 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71112, Запорізька область,                       

м. Бердянськ,  вул. Горького, 6. Балансоутримувач майна: державне підприємство 

„Бердянський морський торговельний порт”, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 0112576.  

Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлових приміщень з № 154 по № 160 включно, № 168, вбудованих в перший 

поверх п'ятиповерхової будівлі (Літ. АА1а), загальною площею 70,20 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,                                         

вул. Свободи-12 Грудня, 2/13. Балансоутримувач майна: Бердянський економіко – 

гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 3 850 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  дати підписання договору. 

2.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко”: 

на виконання робіт з оцінки об’єктів  оренди, а саме:    

нежитлових приміщень з №121 по №128 включно на другому поверсі будівлі 

(літера Б-2), загальною площею 139,4 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69050,               

м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд.129. Балансоутримувач майна: державний навчальний 

заклад „Запорізький  професійний ліцей сервісу”. Вартість виконання робіт з оцінки – 

4100 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

вбудованих  в будівлю (літера В-1) нежитлових приміщень з №1 по №9  включно, 

загальною площею 166,2 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 72316, Запорізька 

область, м. Мелітополь, вул. Гагаріна, буд.6.Балансоутримувач майна: державний 

навчальний заклад „Мелітопольський професійний ліцей сервісу” Вартість виконання 

робіт з оцінки – 4 100 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

вбудованих в перший поверх нежитлових приміщень триповерхової будівлі ( літера 

Б-3; приміщення №25а, з №33 по №36 включно,  частин приміщення  № 6 площею      

140,5 кв.м.), загальною площею  163,3 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 72316, 

Запорізька область, м. Мелітополь,  вул. Лютнева, буд.194.  Балансоутримувач майна: 

державний навчальний заклад „Мелітопольський професійний ліцей”.  Вартість 

виконання робіт з оцінки – 4 100 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

На виконання оцінки легкового автомобіля: 



Легковий автомобіль Daewoo Leganza державний номер  АР 0069 АО, 1998 року 

випуску, інв.№ 10510002. Місцезнаходження об'єкта оцінки: стоянка КП 

„Автогосподарство”. адреса: м. Запоріжжя, вул. Сєдова,12-а (місце реєстрації 

м. Запоріжжя, пр.Леніна,164). Балансоутримувач майна: Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки –                  

2 000  грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

3. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: 

- нежитлових приміщень, загальною площею 705,2 кв.м.,  гуртожитку (Літ. А-9), які 

переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 

12.02.2010  № 34 із житлового фонду в нежитловий, а саме: 

- приміщення ХVІ (у складі приміщень з № 1 по № 15 включно з балконом), 

площею 168,2 кв.м, приміщення ХVІІ (у складі приміщень з № 1 по № 14 включно з 

балконом), площею 184,1 кв.м, п`ятого поверху;  приміщення ХVІІІ (у складі приміщень з 

№ 1 по № 15 включно з балконом), площею 169,1 кв.м, приміщень з № 638 по № 650 

включно, площею 183,8 кв.м, шостого поверху; Місцезнаходження об'єкта оцінки:                        

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Балансоутримувач майна: Запорізький  авіаційний  коледж  

ім. О.Г. Івченка.  Вартість виконання робіт з оцінки – 4050 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлових приміщень будівлі (Літ. З-1, З'-1), реєстровий                                                    

№ 02544098.1.ТЖХПАБ002, загальною площею 184,1 кв м, а саме:   

- приміщення № 1 у складі частин приміщень № 1 площею 3,7 кв м, № 2 площею  

7,60 кв м, № 3 площею 25,00 кв м;  

- приміщення № 2 у складі частин приміщень № 1 площею 100,60 кв м, № 2 

площею 5,70 кв м, № 3 площею 9,90 кв м, № 4 площею 31,60 кв м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. О.Невського, 83. Балансоутримувач майна: ДНЗ 

„Мелітопольський  професійний аграрний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки – 

3900 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору 

4. Фізична особа -  підприємець Добрун Анатолій Павлович  на виконання робіт з 

оцінки об’єктів оренди:  

нежитлових приміщень №№ 67, 68, 71, 72, 72а, 73, 74, 79, 80, 81 та частин 

приміщень № 69 (площею 43,45 кв м), № 78 (площею 14,5 кв м), загальною площею 

237,45 кв м, вбудованих в другий поверх будівлі обчислювального центру (Літ. В-4), 

реєстровий № 08592187.1.ТГЧЮБР176. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 

вул. Олександра Матросова, буд.29. Балансоутримувач майна: ГУМВС України в 

Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк виконання робіт 

з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

вбудованих  нежитлових   приміщень  №13,  №14, частин приміщень №15 площею 

79,0 кв.м, з №16 по №21 включно, №25, №26, які входять до складу приміщення №7 

першого поверху суспільно-побутового блоку будівлі (літера А`-2), інв. №1031004, 

загальною площею 211,6 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69081, м. Запоріжжя, 

вул. Панфьорова,  буд.146-А. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 

„Запорізьке вище професійне училище „Моторобудівник”. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 4 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

5. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання робіт з 

оцінки об’єктів оренди:  

нежитлових приміщень головного корпусу (Літ. А-3-4,   А3-2, А4, А5), а саме: з                   

№ 114 по № 125 включно, з № 128 по № 130 включно першого поверху, частин приміщень 

№ 2, площею 9,4 кв.м, № 13,  з  № 44 по № 49 включно,  № 51 підвального поверху, 

загальною площею 553,6 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний 

університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 607 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 



частини нежитлового приміщення №1 (у складі частин приміщень № 1, № 2, з № 4 

по № 11 включно), нежитлового приміщення № 2-1 першого поверху  будівлі  Кафе – 

автомату (Літ. М-2), загальною площею 220,8 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                   

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний 

технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 324 грн., строк виконання 

робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлових приміщень №№ 174, 175 першого поверху будівлі головного корпусу 

(Літ. А-3-4, А3-2, А4, А5), загальною площею 80,3 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.Балансоутримувач майна: Запорізький 

національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 324 грн., строк 

виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 

 
 


