
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 27.07.2017 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 27.07.2017 переможцями 

визначено: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна 

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

будівлі газового господарства (Літ. Г), загальною площею 40,1 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Пологи, вул. Дружби, 72. 

Балансоутримувач майна: ДНЗ „Пологівський професійний ліцей”. Вартість виконання 

робіт з оцінки –  4 020 грн., строк виконання робіт з оцінки - 3 календарні  дні  від дати 

підписання договору; 

нежитлових  приміщень з № 9 по № 13 включно, загальною площею 78,30 кв м,  

першого поверху адміністративної будівлі (Літ. А). Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, смт. Більмак,   вул. Запорізька, 29. Балансоутримувач майна: ДУ 

„Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України”. Вартість виконання робіт з 
оцінки –  4 020 грн., строк виконання робіт з оцінки - 3 календарні  дні  від дати 

підписання договору; 

вбудованих нежитлових приміщень №№ 21, 21' загальною площею 29,10 кв м, 

цокольного поверху адміністративної будівлі (Літ. А-5). Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105. Балансоутримувач майна: ДЕРЖАВНИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ  ІНСТИТУТ ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП" . 

Вартість виконання робіт з оцінки –  4 020 грн., строк виконання робіт з оцінки - 3 

календарні  дні  від дати підписання договору; 

вбудованих в перший, другий та четвертий поверхи п’ятиповерхового будинку 

секції один гуртожитку (літ. А-5) нежитлових приміщень та сходових клітин загальною 

площею 628,55 кв.м, а саме:  нежитлові приміщення  з №  4 по  № 24 включно площею 

209,5 кв.м.,  та частини сходових клітин I, II, площею 6,3 кв.м., першого поверху, 

загальною  площею 215,8 кв.м.; нежитлові приміщення з № 53 по № 67 включно площею 

195,1 кв.м.,  та частина сходової клітини I площею  6,45 кв.м. другого поверху, загальною  

площею 201,55 кв.м.; частина сходової клітини І  третього поверху площею 6,5 кв.м,  

нежитлові приміщення з № 83 по № 95 включно площею 198,0 кв.м.,  та частина сходової 
клітини I площею  6,7 кв.м. четвертого поверху, загальною  площею 204,7 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубова, 1. Балансоутримувач 

майна: Запорізькій гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії. 
Вартість виконання робіт з оцінки –  4 020 грн., строк виконання робіт з оцінки -                           

3 календарні  дні  від дати підписання договору. 

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

об’єктів оренди, а саме:  

частини нежитлового приміщення № 63, площею 2,00 кв м, першого поверху  

будівлі (Літ. А-7), реєстровий номер 08592187.1.ТГЧЮБР107. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, буд.29. Балансоутримувач майна: ГУ 

МВС України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 950 грн., строк 

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

державного нерухомого майна, загальною площею 904,80 кв. м, а саме: нежитлових 

приміщень з № 1 по № 5 включно, площею 257,30 кв. м., будівлі складу (інв. № 0060); 

нежитлових приміщень № 2, № 3, № 4, площею 67,60 кв. м., службової будівлі                 
(інв. № 0061); нежитлових приміщень № 2, № 3, № 4, № 10, площею 231,60 кв. м., будівлі 



складу (інв. № 0063); нежитлових приміщень № 5, № 6, з № 11 по № 16 включно, площею 

147,90 кв. м.,  будівлі контрольно-технічного пункту (інв. № 0066); нежитлових 

приміщень з № 1 по № 9 включно, площею 200,40 кв. м., будівлі автомайстерні (інв. № 

0070). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 124. 

Балансоутримувач майна: ДП „Запорізький державний авіаційний ремонтний  завод 

„МіГремонт”. Вартість виконання робіт з оцінки –  4 000 грн., строк виконання робіт з 
оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору; 

частини нежитлового приміщення, вбудованого в підвальний поверх житлового 

будинку (літера А-8; приміщення XII, частини приміщень № 2, № 19, № 20 та частин 

приміщень спільного користування № 1, № 1а, № 4, № 5) загальною площею 89,70 кв.м.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Європейська (колишня назва 
Малиновського), буд. 16. Балансоутримувач майна: Головне територіальне управління 

юстиції у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 950 грн., строк 

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

частини нежитлового приміщення № 112, площею 2,00 кв м, першого поверху 

будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу № 132 

(Літ. А-8); частини нежитлового приміщення № 253, площею 2,00 кв м, другого поверху 

будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу № 132 

(Літ. А-8); частини нежитлового приміщення № 1, площею 2,00 кв м, першого поверху 

корпусу № 17 (Літ. П-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                 

вул. Іванова, буд. 2. Балансоутримувач майна: ДП „Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро „Прогрес” імені академіка 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 Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт 
з оцінки об’єктів оренди:  

частини вбудованого нежитлового приміщення № 77, загальною площею 6,00 кв. м, 

першого поверху будівлі будівельного коледжу (Літ. А-4). Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Балансоутримувач майна: ДВНЗ 

„ЗАПОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ”. Вартість виконання робіт з оцінки –                            

3 970 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору; 

вбудовані нежитлові приміщення №№ 79, 79' загальною площею 15,60 кв м, 

першого поверху будівлі будівельного коледжу (Літ. А-4). Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Балансоутримувач майна: ДВНЗ 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ". Вартість виконання робіт з оцінки –                            

3 970 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору; 

частини нежитлового приміщення № 1 (Літ. А-5,6, А`-5), вбудованого в перший 

поверх будівлі поштамту, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ110, загальною 

площею  4,00 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 133. 

Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 970 грн., строк 

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

 

 


