
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 02.06.2016 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 02.06.2016 переможцями 

визначено: 

 

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

оренди: 

- вбудованого нежитлового  приміщення  гаражного боксу №2 в будівлі (літера Е-

1),  загальною площею 125,8 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 – 3 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати 

підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

2.  Товариство з обмеженою відповідальністю „Майно та право” на виконання 

робіт з оцінки об’єкта оренди:  

- нежитлових приміщень №№ 2, 7, 8, 9 та частини приміщень спільного 

користування  №№ 1, 3, 4, площею 7,35 кв. м., першого поверху гуртожитку (Літ. А-9). 

Балансоутримувач майна:  Державний навчальний заклад Дніпрорудненський 

професійний ліцей. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів 15. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 

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

3. Фізична особа – підприємець Жуган В.С. на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди:  

 - нежитлового приміщення № 1 першого поверху двоповерхової будівлі (Літ. Г), 

загальною площею 40,30 кв.м. Балансоутримувач майна:  Запорізький  національний  

технічний університет. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                            

м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська,59. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 900 грн., строк 

виконання робіт з оцінки – 4  календарні дні від дати підписання договору на проведення 

оцінки об’єкта оренди. 

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

оцінки об’єкта оренди: 



- нежитлового приміщення № 48, площею 19,10 кв. м., першого поверху будівлі 

(Літ. А-4). Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний 

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

пр. Б.Хмельницького, 20. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100 грн., строк виконання 

робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору на проведення оцінки 

об’єкта оренди. 

5. Фізична особа – підприємець Перевай В.С. на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди:  

- парового котла ДЕ 25-14 ГМ, інв. № 41100017, реєстраційний номер  

222226.167.ААБАВЖ748, що не увійшло до статутного капіталу в процесі приватизації і  

ПАТ „Запорізький абразивний комбінат”. Балансоутримувач майна: ПАТ „Запорізький 

абразивний комбінат”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олексія 

Поради  (Димитрова), 44. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 100 грн., строк виконання 

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

об’єкта оренди. 

 

 


