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

відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 19.05.2016  

переможцями визначено: 

 

1.  Приватне підприємство „Дніпротех і К 
о
” на виконання робіт з оцінки об’єктів 

оренди: 

- нежитлових приміщень (частини приміщення № 6 - площею 26,8 кв.м., приміщень 

№14, №19, №23, №24, №25, №30, №31, №32, частини приміщення №29 (коридору) – 

площею 23,9 кв.м.), вбудованих в окремо розташовану будівлю суспільно-побутового 

корпусу ( літ. Б-1/3), загальною площею 127,2 кв. м.  Балансоутримувач майна: Державний 

навчальний заклад „Мелітопольський професійний ліцей”. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь,вул. Лютнева,буд.194. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів 

від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

 - нежитлових приміщень (частини приміщення № 6 - площею 88,1 кв.м., 

приміщень №10, №11, №12, №13, №15, №16, №17, №18, №20, №21, №22, №26, №27, №28 

– площею 137,4 кв.м., частини приміщення №29 – площею 7,6 кв.м.) вбудованих в окремо 

розташовану будівлю суспільно-побутового корпусу (літ. Б-1/3), загальною площею 233,1 

кв.м. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад „Мелітопольський 

професійний ліцей”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 72316, Запорізька область, м. 

Мелітополь,  вул. Лютнева,буд.194. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк 

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

проведення оцінки об’єкта оренди;   

 - частини бетонного замощення інв. № 279 площею 15,00 кв. м. (об'єкт № 1) та 1/3 

металевої труби будівлі котельні інв. № 278 (об'єкт № 2). Балансоутримувач майна: 

Кам'янське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Набережна, 226а. Вартість 

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

від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди .   

 

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

-  вбудованого нежитлового приміщення  № 13, загальною площею 10,10 кв. м., що 

є частиною нежитлового приміщення № 127 першого поверху житлової будівлі Літ А¹¹-5. 

Балансоутримувач майна: Головне  управління ДФС у Запорізькій області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 20. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 3 900 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні 

від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

-  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. 

Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад Дніпрорудненський професійний 

ліцей. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Дніпрорудне,   пр. 

Ентузіастів 15. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн., строк виконання робіт з 

оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта 

оренди. 

 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група” 

на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: 

 - приміщення № 3, 13, частини коридору № 1 площею 12,25 кв. м., загальною 

площею 55,05 кв. м., підвального поверху лабораторно-виробничого корпусу  (Літ. А-2).   

Балансоутримувач майна: Державне підприємство „Запорізьке лісомисливське 

господарство”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 15-В. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 800 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 

календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 



- нежитлових приміщень, вбудованих в перший поверх п'ятиповерхової будівлі 

(Літ. А-5) (приміщення № 1-1, № 1-9, № 1-10 та частини приміщень № 1-5 площею 3,70 

кв. м.), загальною площею 38,40 кв. м. Балансоутримувач майна: Державний навчальний 

заклад „Мелітопольський торгово-професійний ліцей”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 390. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 5 300 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати 

підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

-  вбудованих в перший поверх будівлі гуртожитку (літера  Г-5)   нежитлових 

приміщень (з №1 по №16 включно та частини приміщень  спільного користування), 

загальною площею 329,40 кв. м.  Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 

„Мелітопольське вище професійне училище. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 72311, 

Запорізька область, м. Мелітополь,  вул. Гагаріна,буд.6 Вартість виконання робіт з оцінки 

– 5 300 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання 

договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

- державного нерухомого  майна, загальною площею 176,2 кв.м., а саме: частини 

вбудованого нежитлового приміщення №25 будівлі майстерні (літера Б-1), площею 95,5 

кв.м.; частини  вбудованого нежитлового приміщення №26 будівлі майстерні (літера Б-1) 

площею 47,9 кв.м.;  вбудованого нежитлового приміщення №22 будівлі майстерні ( літера 

Б-1), площею 32,8 кв.м. Балансоутримувач майна: Дніпрорудненський індустріальний 

технікум.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71630, Запорізька область, м. Дніпрорудне,   

пр. Ентузіастів,23. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з 

оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта 

оренди; 

- частини тамбуру (загальною площею тамбуру 14,50 кв. м.) площею 2,00 кв. м., 

вбудованої в перший поверх гуртожитку № 1 (Літ. А-5).  Балансоутримувач майна: 

Таврійський державний  агротехнологічний  університет. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, 22. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 5 300 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати 

підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

- 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. Балансоутримувач 

майна: Державний навчальний заклад Дніпрорудненський професійний ліцей. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Дніпрорудне,    пр. Ентузіастів 

15. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 

календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

 

4. Фізична особа – підприємець Паламарчук Л.П. на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: вбудованих нежитлових приміщень № 228, № 230, № 231,  № 232 

десятого поверху адміністративної будівлі (Літ. А-10), загальною площею 54,80 кв. м. 

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

інноваційному розвитку України”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. 

Соборний (Леніна), 77. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн., строк виконання 

робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки 

об’єкта оренди. 

 

 

 


