
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 12.10.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 12.10.2017, переможцями 

визначено: 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

частини даху об`єкту „Будівля головного корпусу гаражу на 50 а/м”                          

(інв. № 102/1/666, Літ. Е-2, Е-1), загальною площею 136,1 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 6. Балансоутримувач майна:                     

ВП „Запорізька атомна електрична станція” ДП „НАЕК „Енергоатом”. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати 

підписання договору.   

частини даху, загальною площею 4,0 кв.м, будівлі гуртожитку (літера А-5, 

реєстровий номер 05402565.2.ТМЯВЖЮ024). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                          

м. Запоріжжя, вул. Трегубова, буд. 1. Балансоутримувач майна: Запорізький 

гідроенергетичний коледж, Запорізької державної інженерної академії. Вартість 

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

дати підписання договору. 

державного нерухомого майна – частини даху будівлі головного корпусу (літ. А-2, 

реєстровий номер 38461727.1.ААААЛБ943), загальною площею 100,0 кв.м. 

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

вул. Молодіжна, буд. 16. Балансоутримувач майна: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

„ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт 

з оцінки -  4 календарні дні  від дати підписання договору. 

2. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди:  

нежитлових приміщень №№3,4, загальною площею 42,2 кв м, першого поверху 

триповерхової будівлі учбового корпусу (Літ. А-3).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194. Балансоутримувач майна: Державний 

навчальний заклад  „Мелітопольське вище професійне училище”.  Вартість виконання  

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

підписання договору. 
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3. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

частини даху будівлі пожежного депо, загальною площею 80,0 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. Грязнова, 65. Балансоутримувач 

майна: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ  У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вартість виконання робіт з оцінки – 3990 грн, строк 

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

4.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди, а саме:  

вбудованих в перший поверх гуртожитку (Літ. А-9) нежитлових приміщень  № 26, з 

№ 28 по № 32 включно, які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної 

державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із жилого фонду в нежилий, загальною 

площею 132,60 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 –  3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  

днів  від дати підписання договору.  

5. Приватне підприємство „Данко” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: 

нежитлового приміщення № 138, загальною площею 9,6 кв.м, третього поверху 

п`ятиповерхової будівлі служби охорони здоров`я (Літ. Г-5). Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. О. Матросова, 29. Балансоутримувач майна: ДУ 

„Територіальне медичне об`єднання МВС України по Запорізькій області”. Вартість 

виконання робіт з оцінки –  4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  

днів  від дати підписання договору.  

 

 


