
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 26.05.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 26.05.2016  переможцями 

визначено: 

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

оренди: 

- нежитлових приміщень першого поверху будівлі (Літ. А) та частини сходової                    

клітини І (площею 12,6 кв.м.), загальною площею 721,2 кв.м.; 

- нежитлових приміщень другого поверху будівлі (Літ. А) та частини сходової                    

клітини І (площею 12,8 кв.м.), загальною площею 672,7 кв.м.; 

- нежитлових  приміщень з № 343 по 368 включно третього поверху будівлі (Літ. А) 

та частини сходової клітини І (площею 12,65 кв.м.), загальною площею 234,35 кв.м.; 

- нежитлових приміщень  з № 445 по 469 включно  четвертого поверху будівлі   

(Літ. А) та частини сходової клітини І (площею 12,5 кв.м.), загальною площею 232,3 кв.м.; 

- будівлі Літ. М, площею 40,8 кв.м.; 

- замощення ІV, площею 193,5 кв.м.; 

- паркану 8, площею 23,1 кв.м.,  

Балансоутримувач майна: ДП „Бердянський морський торговельний порт”. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 13. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 10 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

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

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група” 

на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: 

 - нежитлових  приміщень №19, №20, №21, вбудованих в цокольний поверх будівлі 

гуртожитку (літ. А-9), загальною площею 31,1 кв. м. Балансоутримувач майна: Запорізька 

державна інженерна академія  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69006, м. Запоріжжя, 

вул. Трегубенка, буд.19. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 

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

- вбудованого в четвертий поверх гуртожитку нежитлового приміщення, 

переведеного розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 



12.02.2010 № 34 із жилого фонду в нежиле (літера А-9, приміщення XIV, частини 

приміщення № 15, місця спільного користування площею 6,26 кв. м.) загальною площею 

23,66 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 – 5 500 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати 

підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

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

робіт з оцінки об’єктів оренди:  

- нежитлових приміщень, вбудованих в перший поверх п'ятиповерхової будівлі 

(Літ. А-5) (приміщення № 2-5, № 2-6, № 2-7, № 3-1, № 3-5, № 3-6, № 3-7, № 3-10, № 3-11), 

загальною площею 56,20 кв. м. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 

„Мелітопольський професійний ліцей”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Мелітополь, 

вул. Дзержинського, буд. 390. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 058 грн., строк 

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

оцінки об’єкта оренди. 

- вбудованих  в  четвертий    поверх    службового  будинку    (реєстровий  номер 

01125761.1.АААИБЕ743) нежитлових приміщень  з №409 по №412 включно, та з №453 по 

№459 включно, частини приміщення коридору №450 площею 10,3 кв. м., загальною 

площею 168,1 кв. м. Балансоутримувач майна: БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА „АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ” (АДМІНІСТРАЦІЯ 

БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ).Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71112, Запорізька 

область, м. Бердянськ, вул. М. Горького,6. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 815 грн., 

строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору на 

проведення оцінки об’єкта оренди. 

- нежитлових приміщень №№ 9, 11, 12 першого поверху двоповерхової будівлі 

контори експлуатаційної дільниці № 2 Літ. А-2, інв. № 10310011, загальною площею 53,3 

кв.м. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного 

господарства. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н,                       

с. Петро-Михайлівка, вул. Матросова, 86. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 973 грн., 

строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні 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:  



- вбудованих нежитлових приміщень з № 1 по № 7 включно, окремо розташованої 

будівлі складу (Літ. Б), інв. № 100045, загальною площею 103,60 кв. м. Балансоутримувач 

майна: ЗДП „Радіоприлад”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                               

пр. Соборний (Леніна), буд. 3. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 800 грн., строк 

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

оцінки об’єкта оренди. 

5.Фізична особа підприємець – Станкевич Катерина Юріївна на виконання 

робіт з оцінки об’єкта оренди:  

 - частини нежитлового приміщення № 43 першого поверх будівлі служби охорони  

здоров`я (Літ. Г-5), загальною площею 1,0 кв. м. Балансоутримувач майна: ДУ 

„Територіальне медичне об`єднання МВС України по Запорізькій області”. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. Матросова, 29. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 8 950 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати 

підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди. 

 


