
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 30.06.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 30.06.2016 переможцями 

визначено: 

 

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

оренди: 

- нежитлових приміщеннь  №№ 46, 46`, 47, 48, 49, 49`, 50, 51 першого поверху 

будівлі гуртожитку (Літ. А-9), які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної 

державної адміністрації  від 12.02.2010  № 34 із житлового фонду в нежитловий, 

загальною площею 71,7 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 

Чарівна, 50. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 200 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта 

оренди. 

- частини нежитлового приміщення (Літ. А-3, частини приміщення № 2-2 площею 

10,0 кв.м.) першого поверху триповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 

21560045.800.АААЖЖБ137. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 

Новомиколаївський р-н., смт. Новомиколаївка, вул. Українська (стара назва Леніна),                      

буд. 27. Вартість виконання робіт з оцінки – 3950 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

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

2. Фізична особа – підприємець Жуган В.С. на виконання робіт з оцінки об’єктів  

оренди:  

- вбудованого нежитлового приміщення (літера Б, приміщення з №1 по №4 

включно, №7; літера М, приміщення №№1,2), загальною площею 166,5 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича –Данченко/ Гастелло, 

71/46. Вартість виконання робіт з оцінки – 5500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 

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

- будівлі гаражу літ. Б, загальною площею 31,4 кв.м, приміщень адміністративних 

будівель літ. З, Д, Е, Е', загальною площею 178,7 кв.м (у складі: приміщення І (літ. З), 

площею 26,6 кв. м; приміщення ІІ (літ. Д), площею 84,9 кв.м; приміщення ІІІ (літ. Е), 

площею 56,5 кв.м; приміщення ІV (літ. Е'), площею 10,7 кв.м), що не увійшли до 

статутного капіталу ПАТ „Запорізький сталепрокатний завод” при приватизації.  

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 52. Вартість 



виконання робіт з оцінки – 5700 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні дні  

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

3. Фізична особа – підприємець Гончар О.В. на виконання робіт з оцінки об’єкта  

оренди:  

- нежитлового приміщення № 350, вбудованого в технічний поверх будівлі 

учбового корпусу № 2 (Літ. Б-10), площею 8,30 кв. м. та частини коридору (приміщення                     

№ 354) технічного поверху будівлі учбового корпусу № 2 (Літ. Б-10), площею 3,70 кв. м., 

загальною площею 12,00 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. 

Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, буд. 18. Вартість виконання робіт з оцінки – 5500 грн., 

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

проведення оцінки об’єкта оренди. 

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

робіт з оцінки об’єкта оренди:  

- приміщення № 8 (у складі частин приміщень № 1, 2, 3, 4, площею 31,00 кв. м.) та 

частини приміщення IX спільного користування, площею 8,9 кв. м. першого поверху 

будівлі гуртожитку (Літ. А-9), загальною площею 39,90 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька область, м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів 15. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 5800 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів  від дати 

підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди. 

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

робіт з оцінки об’єкта оренди:  

- нежитлових приміщення та площ загального користування, адміністративної 

будівлі (Літера А'–8; А
2
-3; А

3
-2), інв. № 4116/1/510 загальною площею 165,8 кв.м., а саме:  

- нежитлових  приміщень шостого поверху № 602, № 603, № 604, № 606, № 607,                   

№ 609, № 610, № 614, № 615, частина приміщення № 612,  площею 150,3 кв. м.; 

- площі загального користування (сходова клітина ХХХІ), яка становить 15,5 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, 

буд. 11. Вартість виконання робіт з оцінки – 5903 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

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

 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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



- вбудованого в дев’ятий поверх адміністративної будівлі нежитлового приміщення 

(літера А-12; приміщень № 364, № 365) загальною площею 13,2 кв. м,  площ сумісного 

користування – частини коридору площею 1,9 кв. м. та частини даху будівлі площею 35,3 

кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 5000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів  

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

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

оцінки об’єкта оренди:  

- вбудованих  нежитлових приміщень  на другому поверсі адміністративної будівлі 

(Літера А-2, приміщення №27, площа сумісного користування – частини приміщення 

№23), реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ295, загальною площею 20,9 кв.м. 

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

буд. 14. Вартість виконання робіт з оцінки – 4900грн., строк виконання робіт з                

оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта 

оренди. 

 

 


