
Інформація на сайт 
У розділі „Оцінка” / ”Результати конкурсу” 

 
ІНФОРМАЦІЯ  

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 17.11.2016 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 17.11.2016 переможцями 

визначено: 
 

            1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  на 
виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

- частини нежитлового приміщення № 114, площею 9,0 кв. м., першого поверху 
навчального корпусу (Літ. А-3), та нежитлового приміщення № 208, площею 11,6 кв. м., 
другого поверху навчального корпусу (Літ. А-3), загальною площею 20,6 кв. м.  
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 194. 
Балансоутримувач майна: Запорізький  національний технічний університет. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 4000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  
від дати підписання договору. 

- частини асфальтобетонного замощення І внутрішньо-дворової території під 
переходом між головним (Літ. А-3-4, А3-2, А4, А5) та п`ятим (Літ. А5-5) навчальними 
корпусами, загальною площею 8,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький  національний технічний 
університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4000 грн., строк виконання робіт з 
оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

2. Фізична особа підприємець – Жуган Віра Станіславівна  на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди:  
- державного нерухомого майна-нежитлового приміщення № 4 та частини приміщення № 
5, першого поверху триповерхової будівлі(Літ. А-3), загальною площею 10,00 кв.м., 
реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ192. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
Запорізька область, Чернігівський р-н., смт. Чернігівка, вул. Соборна (стара назва Леніна),  
буд. 448.Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного 
підприємства поштового зв’язку „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки –  2 500 
грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

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

- державного нерухомого майно-частини нежитлового приміщення (Літ. А  частини 
приміщення № 313), загальною площею 10,00 кв.м., третього поверху чотириповерхової 
будівлі, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ488. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Морська (стара назва Мазіна), буд.19а. 
Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 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:  
- державного нерухомого майна-частини нежитлового приміщення (Літ. А-3, частини 
приміщення № 87), загальною площею 10,00 кв.м., другого поверху триповерхової будівлі 
центру електрозв’язку та пошти, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ261. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 
16. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн., строк 
виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 



- вбудованого в третій поверх триповерхової адміністративної будівлі нежитлового 
приміщення (Літ. А-3; частини приміщення № 60), загальною площею 11,2 кв м.   
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, смт. Якимівка,                                    
вул. Леніна, 66. Балансоутримувач майна: Якимівське міжрайонне управління водного 
господарства. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн., строк виконання робіт з 
оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

5.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко”  на виконання робіт з оцінки об’єктів  
оренди:   

- державного нерухомого майна-частини нежитлових приміщень (Літ. А, частин 
приміщень № 54, № 62), загальною площею 10,00 кв.м., другого поверху триповерхової 
будівлі, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ334. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
Запорізька область, Оріхівський р-н., м. Оріхів, вул. Покровська  (стара назва 
Ленінградських Курсантів), буд. 59а. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція 
Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта”.                     
Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 
календарних  днів  від дати підписання договору. 

- вбудованих в перший поверх будівлі учбового корпусу  (Літ. АА1,а) нежитлових 
приміщень № 122, № 123, з № 161 по № 167 включно, загальною площею 159,3 кв.   
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Свободи - вул. 
12 Грудня, 2/13. Балансоутримувач майна: Бердянський економіко – гуманітарний коледж 
Бердянського державного педагогічного університету. Вартість виконання робіт з оцінки 
– 4000 грн., строк виконання робіт з  оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 
договору. 
 
 
 
Заступник начальника  
відділу оцінки                                                                                                   Н.В.Гінатуліна   


