
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 21.09.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 21.09.2017,  переможцями 

визначено: 

1. Фізична особа-підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт з 

оцінки об’єкта  оренди: нежитлового приміщення V (у складі частин з №1 по № 9 

включно), загальною площею 100,8 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 – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  

днів від дати підписання договору. 

2. Приватне підприємство „Оціночна група „Аналітик” на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: державного нерухомого майна, загальною площею  273,4 кв. м, а 

саме:  

- вбудованого в перший поверх головного  корпусу з поліклінікою  (літер ”Ж-2”,                      

”Ж1-3”) нежитлового приміщення №1-28, площею 37,6 кв. м; 

- вбудованих у перший поверх харчоблоку з підземною галереєю (літера З-1) 

нежитлових приміщень з  №26 по №40 включно,  №47,  №48, площею 235,8 кв. м. 

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

пр. Будівельників, 33. Балансоутримувач майна: Державний заклад „Спеціалізована 

медико-санітарна частина №1” Міністерства охорони здоров`я України (ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ  34247637). Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання 

робіт з оцінки -  4 календарні  дні   від дати підписання договору. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  

на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованих у перший поверх 

чотириповерхової будівлі (літера А-4) нежитлових приміщень №36, №37, загальною 

площею 34,8 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69057, м. Запоріжжя,                               

вул. Перемоги,  буд.129-А. Балансоутримувач майна: Запорізька філія (ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ 04653165) державного підприємства „Державний науково - дослідний  та 

проектно-вишукувальний інститут „НДІпроектреконструкція” (ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 04653199).  Вартість виконання робіт з оцінки – 4 010 грн, строк виконання 

робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати підписання договору. 

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

об’єкта оренди, а саме: вбудованих у 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. Балансоутримувач майна: Запорізький  

авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                                   

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50.  Вартість виконання робіт з оцінки – 3 600 грн, строк 

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

 


