
 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 23.02.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 23.02.2017, переможцями 

визначено: 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно–

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

нежитлового приміщення №1 другого поверху навчального корпусу №1, площею 

19,2 кв.м, частин внутрішньої поверхні стін водонапірної вежі, площею 15,0 кв.м, 

частин зовнішньої поверхні стін водонапірної вежі, площею 4,5 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69041, м. Запоріжжя,  вул. Мінська, буд. 10.   

Балансоутримувач майна: Запорізький гідроенергетичний коледж, ідентифікаційний 

(код ЄДРПОУ 00129366), Запорізької державної інженерної академії,  ідентифікаційний 

(код ЄДРПОУ 05402565). Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн., строк 

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

частини стіни нежитлового приміщення № 205 зовнішньої стіни приміщення                    

№ 206  третього поверху учбового корпусу № 2 - гуртожитку (Літ. Е-6), загальною 

площею 4,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:  м. Запоріжжя, вул. Немировича – 

Данченка / Гастелло, 71/46. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн., строк 

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

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

оренди:   

нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 та частин нежитлових приміщень спільного 

користування №№ 14, 18, площею 1,2 кв.м, першого поверху триповерхової будівлі 

центру електрозв`язку та пошти (Літ. А-3), загальною площею 12,0 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. 

Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція УДППЗ „Укрпошта. Вартість виконання 



робіт з оцінки – 4 200 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

нежитлового приміщення № 13, загальною площею 67,30 кв м, будівлі (Літ. Б-1). 

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

пр. Б.Хмельницького, 44. Балансоутримувач майна: ВСП „Мелітопольський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету”. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 4 200 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

3. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: 

частини нежитлового приміщення № 34, загальною площею 17,5 кв. м, першого 

поверху гуртожитку (Літ. А-9). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                               

вул. Чарівна, 50. 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. 

4. Фізична особа -  підприємець Добрун Анатолій Павлович  на виконання робіт 

з оцінки об’єкта оренди:  

вбудованих в перші поверхи частин нежитлових приміщень виробничих корпусів 

(приміщення  площею 22,2 кв.м в корпусі № 4, приміщення площею 7,0 кв.м в корпусі                 

№ 5, приміщення площею 56,4 кв.м в корпусі № 20, приміщення площею 13,7 кв.м                    

в корпусі № 57) та вбудованої в другий поверх виробничого корпусу № 4 частини 

нежитлового приміщення площею 4,4 кв.м., загальною площею 103,7 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки:  м. Запоріжжя, пр. Соборний, 3. Балансоутримувач 

майна: ЗДП „Радіоприлад”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк 

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

5. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” державного 

нерухомого майна вбудованого в перший поверх основної будівлі Літ. АА
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нежитлового приміщення № 104, загальною площею 21,1 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59. Балансоутримувач майна: 

Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з                          

оцінки – 3 974 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

 


