
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 06.03.2018 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 06.03.2018 переможцями 

визначено: 

1.  Приватне підприємство „Дніпротех і К
о 

” на виконання робіт з оцінки об’єктів  

оренди:   

  - частини даху, загальною площею 80,0 кв.м.,  будівлі (Літ. Д-2). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,                                            

пр. Б. Хмельницького, 44. Балансоутримувач майна: ВСП „Мелітопольський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету”.  Вартість виконання  робіт з 

оцінки – 3 995 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати 

підписання договору; 

 -  нежитлового приміщення №181, площею 9,8 кв.м., нежитлового приміщення 

№182, площею 40,4 кв.м., та площі загального користування, площею 1,4 кв.м., загальною 

площею 51,6 кв.м., першого поверху будівлі головного корпусу (Літ. А-3-4;А
3
-2;А

4
;A

5
); 

розташованої за адресою: м. Запоріжжя,   вул. Жуковського, 64; 

         нежитлового приміщення №180, площею 24,9 кв.м та площі загального 

користування, площею 0,65 кв.м, загальною площею 25,55 кв.м, першого поверху будівлі 

головного корпусу (Літ. А-3-4;А
3
-2;А

4
;A

5
); розташованої за адресою: м. Запоріжжя,                         

вул. Жуковського, 64; 

        нежитлового приміщення №205 та площі загального користування, загальною 

площею 34,8 кв.м, першого поверху будівлі головного корпусу (Літ. А-3-4;А
3
-2;А

4
;A

5
), 

розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; 

         частини коридору №60, умовно виділеною площею 8,0 кв.м, розташованої  в 

переході з головного корпусу до навчального корпусу №5 (на рівні другого поверху)              

(Літ. А-3-4;А
3
-2;А

4
;A

5
), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; 

         частини сходової клітини №193, умовно виділеною площею 16,0 кв.м, на четвертому 

поверсі навчального корпусу №4 (Літ. Ю
1
-4), розташованого за адресою:                            

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; 

нежитлових приміщень №1,2,4,5,6,7, одноповерховерхової будівлі (Літ. А.) 

загальною площею 73,5 кв.м., розташованої за адресою: м. Запоріжжя,                                     

вул. Жуковського, 53а. Балансоутримувач майна: Запорізький  національний  технічний  

університет. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 995 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних днів від дати підписання договору. 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- 

правова група”  на виконання робіт з оцінки об’єктів  оренди:  

- станції насосної артезіанської свердловини (інв. № 20026), реєстровий номер 

191253.8.ААБАБК669, трансформатору МТЗ - 80 (інв. № 400698) реєстровий номер 

191253.8.ААБАБК662, відстійнику первинного (інв. № 20029), реєстровий номер 

191253.8.ААБАБК670,  що не увійшов до статутного капіталу ЗАТ „Гірничодобувна 

компанія „Мінерал” при приватизації та перебуває на балансі ТОВ „Гірничодобувна 

компанія „Мінерал”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Пологівський р-н, 

м. Пологи,   вул. Кар'єрна, 28. Вартість виконання  робіт з оцінки – 4 000 грн., строк 

виконання робіт з оцінки – 4  календарних  днів  від дати підписання договору; 

 - вбудованих в підвальний поверх трьохповерхової будівлі нежитлових приміщень  

(літера А-3, приміщення №49, №№ частин приміщення з 1 по 8 включно, та з 20 по 24 

включно), загальною площею  95,2 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 



вул. Перемоги, буд. 50. Балансоутримувач майна: Регіональне відділення Фонду 

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

4 000 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4  календарних  дні  від дати підписання 

договору; 

 - частин стін приміщень гуртожитку, Літ. А-4, реєстраційний номер 

02070849.13.КМФХЧХ003, а саме: 

  частина стіни приміщення ІІ, площею 1,0 кв.м., першого поверху гуртожитку. 

 частина стіни приміщення № 28, площею 1,0 кв.м., другого поверху гуртожитку,   - 

частина стіни приміщення № 49, площею 1,0 кв.м., третього поверху гуртожитку,    

 частина стіни приміщення № 60, площею 1,0 кв.м., четвертого поверху гуртожитку.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запоріжжя, вул. Незалежної України  (колишня 

назва 40 років Радянської України), буд. 64. Балансоутримувач майна: Запорізький  

національний технічний університет. Вартість виконання  робіт з оцінки – 4 000 грн., 

строк виконання робіт з оцінки – 4  календарних  дні  від дати підписання договору; 

 - нежитлових приміщень  з № 45 по № 60 включно, загальною площею 472,3 кв.м,  

другого поверху будівлі їдальні  (Літ. А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька обл., Якимівський р-н смт. Кирилівка,  вул. Приморський бульвар, 36. 

Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. 

Вартість виконання  робіт з оцінки – 4 000 грн., строк виконання робіт з оцінки –                          

4  календарних  днів  від дати підписання договору; 

  - основних будівель (Літ. А), площею 1021,60 кв. м, (Літ. Б), площею 126,40 

кв. м, (Літ. В), площею 278,90 кв. м, (Літ. Г), площею 277,50 кв м, (Літ. Жжж'ж
2
), площею 

1175,40 кв м, (Літ. З), площею 92,10 кв м, складу для води (Літ. Р), трансформаторної (Літ. 

С), насосна (Літ. У), сторожки (Літ. Ф), вбиральні (Літ. Ц), навіси (Літ. И, К, Л, М, Н, О, 

П). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Макарова, 

49. Балансоутримувач майна: ДП „База відпочинку „Янтар”. Вартість виконання  робіт з 

оцінки – 35 000 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4  календарних  дні  від дати 

підписання договору. 

3. Фізична особа - підприємець Паламарчук  Лідія  Павлівна  на виконання 

робіт з оцінки об’єктів  оренди:  

 - частини приміщення вестибюлю № 2, загальною площею 2,0 кв. м., першого 

поверху будівлі (Літ. А-4, А
1
, А

2
). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. 

Іванова, 97-б. Балансоутримувач майна: Запорізький  авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка. 

Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 990 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору; 

 -  частини замощення на ЦОП, реєстровий номер 21560045.800.ЛЧЖПУВ253, 

площею 37,5 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний 6-б. 

Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства 

поштового зв’язку “Укрпошта” . Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 990 грн., строк 

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

 - частини  нежитлового приміщення залу № 45, другого поверху будівлі учбового 

корпусу (літера А-4), загальною площею 7,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. 

Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 97-Б. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний 

коледж ім. О.Г Івченка. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 990 грн., строк виконання 

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

 - автодрому № 2, загальною площею 9739,50 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О.Невського, 83. Балансоутримувач майна: 

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

– 3 990 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 



4. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнесінформ»   на 

виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: нежитлового приміщення № 80 та частини 

приміщення      № 75, площею 7,50 кв. м, першого поверху; нежитлових  приміщень № 93, 

з № 101 по   № 104 включно, № 108, № 125 та частин приміщень № 92, площею 9,90 кв. м, 

№ 105, площею 27,80 кв. м, другого поверху, загальною площею 370,00 кв. м, 

адміністративної будівлі (Літ. А-11).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. 

Соборний, 75. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій 

області. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 995 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клеменко 


