
ІНФОРМАЦІЯ  

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 01.12.2016 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 01.12.2016 переможцями 

визначено: 

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група” на 

виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

- нежитлового приміщення № 16 будівлі харчоблоку та лазні (Літ. Е), загальною 

площею 23,8 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна 

(Червоногвардійська), 36. Балансоутримувач майна: Запорізький  слідчий ізолятор  

УДПтС України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 4100 грн., 

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

- нежитлового приміщення № 212 другого поверху будівлі (Літ. Б), загальною 

площею 40,20 кв м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,                               

вул. Горького,6. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП „Адміністрація морських 

портів України”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4100 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору; 

- нежитлового приміщення № 213 другого поверху будівлі (Літ. Б), загальною 

площею 21,60 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,                            

вул. Горького,6. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП „Адміністрація морських 

портів України”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4100 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору; 

- частин нежитлових приміщень учбового корпусу №2 - гуртожитку (Літера Е-6), 

загальною площею 6,0 кв.м, а саме: 

частини стіни нежитлового приміщення № 205 третього поверху, площею                         

2,0 кв.м.,  

- частини стіни нежитлового приміщення № 241 четвертого поверху, площею                  

2,0 кв.м.,  

- частини стіни нежитлового приміщення № ХІІ  п`ятого поверху, площею                     

2,0 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича – 

Данченка/Гастелло, 71/46. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж 

Запорізької  державної інженерної академії. Вартість виконання робіт з оцінки – 4100 грн., 

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

- частини стіни нежитлового приміщення №80 третього поверху будівлі 

гуртожитку (літера А-5), площею 1,0 кв.м., частини стіни нежитлового приміщення  №92 

четвертого поверху будівлі гуртожитку (літера А-5), площею 1,0 кв.м., частини стіни 

нежитлового приміщення №111 п`ятого поверху будівлі гуртожитку (літера А-5), площею 

1,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 

(колишня назва – 40 років Радянської України),43-А. Балансоутримувач майна: 

Державний вищий навчальний заклад „Запорізький будівельний коледж”. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 4100 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:  

- нежитлових приміщень №1, №2 одноповерхової  прохідної медичної частини 

(літера М-1), загальною площею 9,5 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71502, 

Запорізька область, м. Енергодар,  вул. Будівельників,буд.33. Балансоутримувач майна: 



державний заклад „Спеціалізована медико-санітарна частина №1”  Міністерства  охорони    

здоров`я   України. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100 грн., строк виконання робіт 

з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

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

оренди:   

- частини вбудованого в перший поверх учбового корпусу (Літера А-3-4; А
3
-2; А

4
; 

А
5
) нежитлового приміщення №240, площею 2,0 кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського,буд.64. Балансоутримувач майна: Запорізький 

національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк 

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

- частини сходової клітини №200 головного корпусу (літ. А-3-4, А
3
, А

4
, А

5
, літ.А5), 

загальною площею 1,0 кв.м., розташованого за адресою: м. Запоріжжя,                                         

вул. Жуковського,64; 

- частини коридору №240 головного корпусу (літ. А-3-4, А
3
, А

4
, А

5
, літ.А5), 

загальною площею 1,0 кв.м., розташованого за адресою: м. Запоріжжя,                                            

вул. Жуковського,64; 

- частини коридору  №59 корпусу №2 (літ. Ю-4), загальною площею 1,0 кв.м., 

розташованого за адресою: м. Запоріжжя,   вул. Гоголя,64; 

- частини коридору №39 корпусу №3 (літ. У
1
 , У

2
-5 , У

3
 -2, У

4
), загальною площею  

1,0 кв.м., розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд.64; 

- частини вестибюлю №59 корпусу №4 (літ. Ю
1
 - 4), загальною площею 1,0 кв. м., 

розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського,буд.64.) 

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. 

 

 


