
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

який відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 

09.02.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 09.02.2017 переможцями 

визначено: 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

– кисневої (Літ. М1), загальною площею 15,4 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Балансоутримувач майна: ДП 

„Бердянський морський торговельний порт”. Вартість виконання робіт з                           
оцінки – 4 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору; 

– нежитлових приміщень будівлі РВС (Літ. А), інвентарний номер 10310604, а 

саме: приміщень № 1-1, № 1-2, № 1-3, №1-4, частин приміщень спільного користування № 

І, № 1-5, №1-10 (площею 24,1 кв.м) першого поверху будівлі та приміщень № 1-19 

другого поверху будівлі, загальною площею 117,5 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:  

Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15. Балансоутримувач майна: Головне 
управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 

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

договору; 

– нежитлового приміщення № 9 (у складі частин приміщень з № 1 по № 5 включно 

та частини приміщення спільного користування № ІХ площею 5,90 кв. м, першого 

поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-9), загальною площею 38,50 кв м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів 15. Балансоутримувачі майна: ДНЗ 

„Дніпрорудненський професійний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн., 

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

– нежитлового приміщення № 11 (у складі частин приміщень з № 1 по № 5 

включно та частини приміщення спільного користування № ІХ площею  8,85 кв м) 

першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-9), загальною площею 76,95 кв м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів 15. Вартість виконання 

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

підписання договору. 

державного нерухомого майна, реєстровий номер 02070849.2.КМФХЧХ304, а саме: 
частини асфальтобетонного замощення І внутрішньо дворової території Запорізького 

національного технічного університету, умовно виділеною площею 2,0 кв.м.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач 

майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 4 000 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати 

підписання договору. 

2. Фізична особа - підприємець  Жуган Віра Станіславівна  на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди: 

– нежитлових приміщень з № 1 по № 9 включно, №№ 52, 58, 59, 60, 61 та частини 

приміщення № 57 спільного користування (площею 41,3 кв.м.) першого поверху 

триповерхової будівлі Літ. А-3, загальною площею 283,3 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Балансоутримувач майна: Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 3 880 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати 

підписання договору. 

 

 

 



 

3. Фізична особа - підприємець  Башірова Лариса Олексіївна  на виконання 

робіт з оцінки об’єкта оренди: 

– нежитлового приміщення, вбудованого в перший поверх десятиповерхової 
адміністративної будівлі (Літ. А-10, частини приміщення магазину № 23) загальною 

площею 47,92 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 77. 

Балансоутримувач майна: ДП „Центр науково-технічної інформації та сприяння 

інноваційному розвитку України”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4500 грн., строк 

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

4. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт 
з оцінки об’єктів оренди: 

– частини вбудованого нежитлового приміщення холу №107, загальною площею                  

2,0 кв.м., першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 

01125761.1.АААИБЕ743, (літера Ааа¹). Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71112, 

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. М. Горького,6. Балансоутримувач майна: 
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „АДМІНІСТРАЦІЯ 

МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 800 грн., строк 

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

– частини даху будівлі гуртожитку, Літ. А-9, загальною площею 50,0 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60. Балансоутримувач 

майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 3 900 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати 

підписання договору. 

5.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко”  на виконання робіт з оцінки об’єктів  

оренди:   

– вбудованих у перший поверх гуртожитку (Літ. А-9) нежитлових приміщень                          

№№ 46, 46', 47, 48, 49, 49', 50, 51, які переведені розпорядженням голови Запорізької 
обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із жилого фонду в нежилий, 

загальною площею 71,70 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                        

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

ім. О.Г. Івченка. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн., строк виконання робіт з 
оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

– частини нежитлового приміщення № 4, умовно виділеною площею 4,0 кв.м, 

вбудованого в підвал гуртожитку Запорізького електротехнічного коледжу ЗНТУ Літ. А-4. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України,  буд. 64. 

Балансоутримувач майна: Запорізький  національний технічний університет. Вартість 

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

днів  від дати підписання договору. 

 


