
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 07.12.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 07.12.2017, переможцями 

визначено: 

1.Приватне підприємство „Данко” на виконання робіт з оцінки об’єктів   оренди:  

нежитлового приміщення №221 (площею 15,5 кв м) та частини нежитлового 

приміщення №220 (площею 1,0 кв м), загальною площею 16,5 кв м, п'ятого поверху 

адміністративної будівлі (Літ. А-5). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,    пр. 

Соборний,105. Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне управління водних ресурсів. 

Вартість виконання  робіт з оцінки - 3 980грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

частини нежитлового приміщення № 45, другого поверху будівлі учбового корпусу 

№ 1 (літера А-4), реєстровий номер 20507735.12.ХАНШТД048, площею 13,0 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 980грн, строк виконання робіт з оцінки – 5  календарних  

днів  від дати підписання договору. 

2. Приватне підприємство „Оціночна фірма „Аналітик” на виконання робіт з  

оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення вестибюлю №1 вбудованого в 

перший поверх двоповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (літера В-2, 

реєстровий номер 02543897.1.НБХШЛЮ002), загальною площею  2,0  кв. м.  

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

вул. Інтеркультурна, буд. 390. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад 

„Мелітопольське вище професійне училище”. Вартість виконання робіт з оцінки –  

3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні дні від дати підписання договору.   

3.Приватне підприємство „ Дніпротех і Ко ” на виконання робіт з оцінки 

об’єктів  оренди:   

нежитлового приміщення № 6, загальною площею 33,2 кв.м, підвального поверху 

будівлі їдальні (Літ. А-2), реєстровий номер 02010741.1.ААААЛА730. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31-Б. Балансоутримувач майна: Запорізький 



державний медичний університет.  Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 980 грн, строк 

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

нежитлового  приміщення №19 цокольного поверху, нежитлового приміщення 

№157,  першого поверху учбового корпусу №2-гуртожитку (літера Е-6, реєстровий номер 

05402565.3.ТМЯВЖЮ026),  загальною  площею 46,8 кв.м.   Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло,71/46.  Балансоутримувач 

майна: Запорізький металургійний коледж (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00193588), 

Запорізької державної інженерної академії (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05402565). 

Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки -                            

5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

4. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єктів  

оренди:  

 приміщення І (у складі приміщень з № 1 по № 11 включно), площею 149,90 кв м, 

частини Агропромбанку (Літ. А), котельні (Літ. В), площею 28,60 кв м, навісу (Літ.Г), 

площею 28,60 кв м, паркану № 1, площею 122,80 кв. м, замощення І, площею 340,00 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, с. Біленьке, вул. Центральна,                

буд. 4В. Балансоутримувач майна: Запорізька районна державна адміністрація Запорізької 

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

5 календарних днів  від дати підписання договору. 

нежитлової окремо розташованої будівлі складу ПММ (літера А, інвентарний 

номер 10312182, приміщення №1, частин приміщень з №1 по №13 включно), загальною    

площею 480,7 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                          

вул. Чумаченка, буд. 15-В. Балансоутримувач майна: Державне підприємство „Запорізьке 

лісомисливське  господарство”. Вартість виконання  робіт з оцінки –  3 990 грн, строк 

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

5.Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  

на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

нежитлового приміщення № 21, площею 13,30 кв м та частини даху, площею 

177,00 кв м, загальною площею 190,3 кв м, одноповерхової прибудови до адміністративної 

будівлі (Літ. А-2, А-1). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, 

Мелітопольський район, c. Новгородківка, вул. Жовтнева, 1а. Балансоутримувач майна: 

Мелітопольське міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання  робіт 



з оцінки –  4000 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні дні від дати підписання 

договору. 

нежитлового приміщення № 238, площею 35,80 кв м, вбудованого в п'ятий поверх 

та частини даху, площею 15,00 кв м, загальною площею  50,80 кв м, адміністративної 

будівлі (Літ. А-5). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105. 

Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне управління водних ресурсів. Вартість 

виконання  робіт з оцінки –  4000 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні дні  

від дати підписання договору. 

частини приміщення №14, площею 2,0 кв м, І поверху навчального корпусу №1 

(Літ.А-3),   частини приміщення №62, площею 4,0 кв м, І поверху навчального корпусу 

№2 (Літ.Б-4), частини  приміщення №30, площею 2,0 кв м, І поверху навчального корпусу 

№4 (Літ.А-3), частини приміщення №69, площею 2,0 кв м, І поверху навчального корпусу 

№3 (Літ.А-2), частини  приміщення №136, площею 2,0 кв м, І поверху спортивного 

комплексу (Літ.А-3), частини приміщення №33, площею 2,0 кв м, І поверху будівлі 

торговельного коледжу (Літ.А-4); частини замощення, площею 7,0 кв м, біля навчального 

корпусу №6 (Літ.А-5), Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                    

вул. Жуковського,66; м. Запоріжжя, вул. Жуковського,66-б; м. Запоріжжя,                                 

вул. Дніпровська,33а;  м. Запоріжжя, вул. Гоголя/вул. Дніпровська,62/33;  м. Запоріжжя, 

вул. Дніпровська,35;  м. Запоріжжя, вул. Шкільна,1;  м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а, 

відповідно.  Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет. Вартість 

виконання  робіт з оцінки –  4000 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні дні  

від дати підписання договору. 

6.  Товариство з обмеженою відповідальністю  Центр «Бізнес-інформ»  на 

виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:  вбудованого нежитлового приміщення  в 

підвальний поверх  лабораторного корпусу  (літера А-5; приміщення №26, частина 

приміщення №1), загальною площею 51,4 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226. Балансоутримувач майна: Запорізька державна 

інженерна академія. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт 

з оцінки - 4 календарні дні  від дати підписання договору. 


