
 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 19.05.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 19.05.2017, переможцями 

визначено: 

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

оренди, а саме:  

– окремо розташованої будівлі металообробної дільниці  (Літ. А, А', приміщень                

з № 1 по № 4 включно), загальною площею 152,00 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, с. Новогупалівка, вул. Леніна, 44. Балансоутримувач майна: 

Вільнянське міжрайонне управління водного господарства Запорізького обласного 

управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки - 4 100 грн., строк 

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

– нежитлових приміщень з № 1 по № 14 включно, вбудованих в перший поверх 

двоповерхової будівлі магазину (Літ. А-2), загальною площею 255,60 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 69А. Балансоутримувач 

майна: Новомосковська філія Концерну „Військторгсервіс” Вартість виконання робіт з 

оцінки –  4 050 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

– частини нежитлового приміщення коридору № 240 першого поверху будівлі 

головного учбового корпусу (Літ. А-3-4, А3-2, А4, А5), загальною площею 8,00 кв м. 

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

майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з 

оцінки –  3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

– нежитлового приміщення (каб. № 9), площею 17,50 кв. м., розташованого  на  

першого поверсі будівлі гуртожитку № 2 (Літ. А-5). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                     

м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70. Балансоутримувач майна: Запорізький національний 

технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 950 грн., строк виконання 

робіт з оцінки -  5 календарних  днів  від дати підписання договору. 
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2. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання 

робіт з оцінки об’єктів  оренди: 

– частини  нежитлового приміщення № 62 другого поверху учбового корпусу № 3 

(літ. А-2), реєстровий номер 20507735.ХАНШТД050, площею 2,0 кв.м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Оборонна, 62-А. 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. 

– частини даху площею 8,29 кв. м. триповерхової будівлі (літера А-3). 

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 – 4050 грн., строк виконання робіт 

з оцінки -  5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

– частини даху дев`ятиповерхової будівлі гуртожитку (літера А-9), реєстровий 

номер 02125243.40РПКХЯР008, загальною площею 12,00 кв. м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 22. Балансоутримувач майна: Державний 

вищий навчальний заклад „Запорізький національний університет”. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 4050 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

– частини нежитлового приміщення VІ (у складі ½ частин приміщень №№ 1, 2, 

приміщень №№ 4, 5, 6), загальною площею 47,6 кв.м.,  першого поверху будівлі 

гуртожитку (Літ. А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                        

вул. Військбуд, 87. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну 

„Військторгсервіс”. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 850 грн., строк виконання 

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

– частини приміщення 4 (частини торгового залу № 2), площею 14,62 кв.м, першого 

поверху гуртожитку, Літ. А-4, реєстровий номер 02070849.13КМФЧХ004. 

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

40 років Радянської України), 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. 

– нежитлових  приміщень з № 62 по № 71 включно, загальною площею 261,60 кв м, 

першого поверху адміністративно-учбового корпусу (Літ. А-4). Місцезнаходження об'єкта 
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оцінки: м. Запоріжжя, вул. Кузнецова,15. Балансоутримувач майна: Таврійський 

державний  агротехнологічний  університет. Вартість виконання робіт з оцінки –                             

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

договору. 

– одноповерхової споруди, площею 4,70 кв. м, прибудованої з торцевої частини 

учбового корпусу № 2 (Літ. А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                      

вул. Гоголя, 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. 

– нежитлових  приміщень №№ 4,5,6,7, площею 80,6 кв.м одноповерхової будівлі       

Літ. А-1, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ200. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, 65. Балансоутримувач майна: 

Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 

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

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

– нежитлового приміщення № 8, загальною площею 10,0 кв.м, першого поверху 

одноповерхової адміністративної будівлі  (Літ. А); спеціального майданчику для 

зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів  № 11, загальною площею                       

546,3 кв.м, частини паркану № 1 (довжиною 14,7 м, площею 19,8 кв.м), воріт  № 3, 

площею 13,9 кв.м., паркану № 4, площею 35,3 кв.м, частини паркану № 5 (довжиною 78,3 

м, площею 187,9 кв.м), хвіртки № 6, площею 2,4 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька обл., Василівський р-н, м. Василівка,  вул. Ліхачова, 2. Балансоутримувач 

майна: Василівський  РВ  ГУМВС України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт 

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

підписання договору. 

 

 

 

 


