
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 05.10.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 05.10.2017 переможцями 

визначено: 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно– 

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

- частини даху, загальною площею 85,90 кв м, об'єкту „Будівля бази гідроцеху”                                             

(Літ. ХА-2), інв. № 103/1/665. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                              

м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Балансоутримувач майна: ВП ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ".  Вартість виконання робіт з оцінки –                                  

3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати підписання 

договору.   

- державного нерухомого майна, загальною площею  115,5  кв м, а саме: будівлі          

(Літ. А-1), площею 80,3 кв м, будівлі (Літ. Г-1),  площею 14,2 кв м, гаражу (Літ. В-1), 

площею 21,0 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 

вул.Московська,1 б. Балансоутримувач майна: Державна установа „Запорізький обласний 

лабораторний центр МОЗ України”. Вартість виконання робіт з оцінки –                                  

3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати підписання 

договору. 

- нежитлових приміщень №№1,7,8 та частини коридору №3, площею 8,4 кв.м., 

загальною площею 89,80 кв.м., підвалу будівлі, літера Б-2, реєстровий номер 

21560045.800.АААЖЖБ191. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                      

пр. Соборний, 6-Б. Балансоутримувач майна: ПАТ "УКРПОШТА". Вартість виконання 

робіт з оцінки – 3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати 

підписання договору. 

2. Фізична особа - підприємець Жуган Віра Станіславівна  на виконання робіт з 

оцінки об’єктів  оренди: 

- нежитлових приміщень №№ 24-28, 37, 42-49 та ганки Б³, Б¹², загальною  площею 

136,3 кв м, першого поверху господарського корпусу (Літ. Б¹-1; Б-1).  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул.Молодіжна,16. Балансоутримувач 

майна: Державна установа „Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України”. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4000 грн., строк виконання робіт з оцінки -                   

4 календарні  дні  від дати підписання договору. 



 1 

- окремо розташовані споруди виробничого призначення, а саме: складу 

цементу (Літера Л), реєстровий номер 1239559.86.ААББАА736, загальною площею 187,7 

кв.м., навіс (Літера Л`), реєстровий номер 1239559.86.ААББАА750, що не увійшов до 

статутного капіталу ВАТ „Запоріжбуд”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 

Південне шосе, 77-А. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн., строк виконання 

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

3. Фізична особа - підприємець Башірова Лариса Олексіївна  на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

нежитлових приміщень  №102, №103, з №106 по №113 включно, першого поверху 

триповерхової службової будівлі (літера А, інв. №13253), реєстровий номер 

38727770.1.АААИБЕ811, загальною площею 248,7 кв. м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,  вул. Горького, буд.12. Балансоутримувач майна: 

БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ 

ПОРТІВ УКРАЇНИ”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 010 грн., строк виконання робіт 

з оцінки - 5 календарних днів від дати підписання договору. 

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

об’єкта оренди, а саме:  

- частини нежитлового приміщення № 26, загальною площею 4,0 кв.м., 

розташованого  в цокольному поверсі гуртожитку Літ. А-5, за адресою: м. Запоріжжя,                                                 

вул. Горького, 161, а; 

- частини нежитлового приміщення № 43, загальною площею 4,0 кв.м., 

розташованого на третьому поверсі гуртожитку Літ. А-5, за адресою: м. Запоріжжя,                     

вул. Гоголя 70. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний 

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

оцінки -  4 календарні  дні  від дати підписання договору.  


