
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 
відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 31.03.2016 

переможцями визначено: 

 

1.  Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

- нежитлового приміщення № 64, загальною площею 48,10 кв.м., вбудованого в 

четвертий поверх чотириповерхової будівлі учбового корпусу (Літ. А-4), розташованого 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2-А. 

Балансоутримувач майна: Філія „Запорізький державний обласний навчально-

курсовий комбінат” Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних 

та вітчизняних автотранспортних засобів „Укрінтеравтосервіс”. 

  Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 3 

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

- вбудованої в сьомий поверх будівлі гуртожитку №4 (літера А-9) частини 

нежитлового приміщення сушильні №2  (приміщення XCI), загальною площею 4,0 кв. м., 

розміщеної за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 24; 

- вбудованої в перший поверх будівлі гуртожитку №3 (літера А-9) частини 

нежитлового приміщення роздягальні №44, загальною площею 4,0 кв. м., розміщеної за 

адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична,буд.22. 

Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад „Запорізький 

національний університет”. 

  Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 3 

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

- нежитлових приміщень одноповерхової нежитлової будівлі (літера А-1; 

приміщення з № 1-2 та частини коридору № 1-1), загальною площею 16,60 кв.м. 

Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного 

підприємства поштового зв’язку "Укрпошта". 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, Мелітопольський р-н.,                     

с. Костянтинівка, пров. Ковпака, 9/2. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 3 

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

- вбудованого нежитлового приміщення № 10 першого поверху будівлі 

автомайстерні (інв.  0070), загальною площею 62,80 кв. м. 



Балансоутримувач майна: ДП „Запорізький державний авіаційний ремонтний  

завод „МіГремонт”. 

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

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 3 

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

- вбудованих в перший поверх одноповерхової окремо розташованої будівлі  

(літ. Е-1) з прибудовою (літ. е`-1) нежитлових приміщень №1, №2, №3, №4, загальною 

площею 344,2 кв. м. 

Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 19. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 3 

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

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

робіт з оцінки об’єктів оренди: 

- нежитлових приміщень з № 114 по № 125 включно, з № 128 по № 130 включно 

першого поверху будівлі головного корпусу (Літ. А-3-4, А3-2, А4, А5), нежитлових 

приміщень №№ 2, 13, 14, з № 44 по № 49 включно, № 51 підвального поверху будівлі 

головного корпусу (Літ. А-3-4, А3-2, А4, А5), площею 599,1 кв. м.; 

- нежитлових приміщень  №№ 174, 175 першого поверху будівлі головного корпусу 

(Літ. А-3-4, А3-2, А4, А5), площею 80,3 кв. м.; 

- частини нежитлового приміщення №1 (у складі частин приміщень № 1, № 2, з  

№ 4 по № 11 включно), нежитлового приміщення № 2-1 першого поверху будівлі кафе – 

автомату (Літ. М-2), площею 220,8 кв. м. 

Балансоутримувач майна: Запорізькій національний технічний університет. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 899 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

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

- частини нежитлового приміщення № 107, першого поверху будівлі (Літ. А-5), 

загальною площею 2,00 кв. м. 

Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП „Адміністрація морських портів 

України”. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Горького,6. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 409 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарні дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди. 


