
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 24.11.2016 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 24.11.2016 переможцями 

визначено: 
 

 1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 
правова група”  на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

- частини вбудованого нежитлового приміщення, розташованого на технічному 
поверсі триповерхової будівлі (літ. А-3, інвентарний номер 1102020007, реєстровий номер 
21560045.800.АААЖЖБ388), площею 11,0 кв.м., та частини даху зазначеної будівлі, 
площею 30,0 кв.м., загальною  площею 41,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки                     
м. Запоріжжя, пр.Соборний,6-Б. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція 
Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта”. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  
днів  від дати підписання договору. 

- частини даху будівлі бази „Союздруку” літ. А-1-3 (інв. №1103040004,  реєстровий 
номер 21560045.800.АААЖЖБ163), площею 30,0 кв.м.,  та частини даху одноповерхової 
прибудови до будівлі, площею 8,0 кв.м. (літ. А-1-3), загальною площею 38,0 кв.м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42-а. Балансоутримувач 
майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 
„Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк виконання робіт з 
оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

- нежитлового приміщення 3 підвального поверху гуртожитку (Літ.А-4, 
приміщення з №1 по №9 включно) загальною площею 113,1 кв.м.  Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 64. Балансоутримувач майна: 
Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 
„Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк виконання робіт з 
оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

- нежитлових приміщень, вбудованих в перший поверх двоповерхової будівлі 
(літера Б-2), реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ191 (приміщення з №20 по №23 
включно, з №32 по №35 включно та 1/2  частини коридору №19), загальною площею  
131,5 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний,6-Б. 
Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк 
виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

2. Фізична особа підприємець – Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт 
з оцінки об’єктів оренди:  

- частини вбудованого нежитлового приміщення спортзалу №60, другого поверху 
будівлі учбового корпусу (літера А-3) загальною площею 162,0 кв. м. Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: 69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська,буд.9. Балансоутримувач майна: 
Державний навчальний заклад „Запорізьке вище професійне училище”. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 3 200 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  
днів  від дати підписання договору. 

- вбудованої в третій поверх  будівлі гуртожитку  (Літ. В-9), частини нежитлового 
приміщення №36, загальною площею 4,0 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки:                
м. Запоріжжя, пр. Соборний , 117а. Балансоутримувач майна: Запорізький національний 



технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн., строк виконання 
робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

3.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко”  на виконання робіт з оцінки об’єктів  
оренди:   
- нежитлових приміщень дев`ятиповерхової будівлі гуртожитку (літера А-9) 

загальною площею 21,2 кв.м., а саме:  
- нежитлового приміщення № XXXVII другого поверху гуртожитку №4 (літера                   

А-9), загальною площею 8,3 кв.м.; 
- нежитлового приміщення №СXXVIII восьмого поверху гуртожитку №4  (літера  

А-9), загальною площею 6,4 кв.м.  
- нежитлового приміщення CLIII дев`ятого поверху гуртожитку №4 (літера А-9), 

загальною площею 6,5 кв.м.    
 Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька 

(колишня назва – Чекістів), 46/39. Балансоутримувач майна: Запорізький національний 
технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн., строк виконання 
робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

- частини приміщення коридору №7 першого поверху будівлі (літера А-4, А1, А2) 
площею 4,0 кв.м., частини приміщення коридору №30 першого поверху будівлі 
виробничого корпусу (літера Б-2) площею 4,0 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97б. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний 
коледж імені О.Г. Івченка. Вартість виконання робіт з оцінки – 3950 грн., строк виконання 
робіт з  оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

- частини даху (горища), загальною площею 10,0 кв.м., учбового корпусу Літ. А-3. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний,194. Балансоутримувач 
майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 3950 грн., строк виконання робіт з  оцінки - 5 календарних  днів  від дати 
підписання договору 

 
 

 
 
Заступник начальника 
 відділу оцінки                                                                                                    Н.В.Гінатуліна  


