
ІНФОРМАЦІЯ  

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 03.11.2016 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 03.11.2016 переможцями 

визначено: 

 

            1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна 

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

- опори антени залізобетонної №9, інв. № 3610, розміром 7,7 м на 10,3м,                    

інв. № 3610, загальною площею 79,3 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 13. Балансоутримувач майна: ДП „Бердянський 

морський торговельний порт”. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 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’єктів оренди:  

- вбудовано-прибудованих в перший поверх будівлі учбового корпусу нежитлових 

приміщень (Літ. А-2, приміщення № 44 площею 16,50 кв м та прибудови а'-1, приміщення 

№ 42, № 43 площею 14,10 кв м), загальною площею 30,60  кв.м.  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. М.Грушевського (Карла Маркса), 
19. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки –  2 500 грн., строк виконання 

робіт з оцінки – 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

- вбудованого в підвальний поверх будівлі гуртожитку (Літ. А-9) нежитлового 

приміщення  № 3 (у складі приміщень з № 1 по № 6 включно, площею 106,10 кв м та 

коридору № 1, площею 4,20 кв м), загальною площею 110,30 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів 15. Балансоутримувач майна: ДНЗ 

„Дніпрорудненський професійний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки –  2 500 грн., 

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

3. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: 

- частини даху п`ятиповерхової адміністративної  будівлі (літера А-5), реєстровий  

номер 03491412.1.ТЮЯЮЛШ057, загальною площею 80,0 кв.м.  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 56-А (колишня назва вул. 40 років 

Радянської України, буд.56-А). Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк 

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

- вбудованого в перший поверх будівлі учбового корпусу (літера Б-4) нежитлового 

приміщення №67, загальною площею 18,1 кв.м.   Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд.66-Б. Балансоутримувач майна: Державний вищий 

навчальний заклад „Запорізький національний університет”. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

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

оренди:   

- вбудованих в будівлю (літера В) нежитлових приміщень з №2 по №6 включно, 

загальною площею 117,2 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69091, м. Запоріжжя, 

вул. Немировича –Данченко/Гастелло,71/46. Балансоутримувач майна: Запорізька  
державна  інженерна  академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 4500 грн., строк 

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

- частини нежитлового приміщення тамбуру № 33, площею 2,0 кв.м., вбудованого в 

перший поверх гуртожитку (літера А-9), переведеного розпорядженням голови 

Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34, із жилого фонду в 



нежилий.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. Чарівна, б. 50. 

Балансоутримувач майна: ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. О.Г. ІВЧЕНКА. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4500 грн., строк виконання робіт з                               
оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 


