
Результати конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності 

від 10.12.2015 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 10.12.2015 переможцями 

визначено: 

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Бізнес-Експерт-Сервіс” на 

виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованого нежитлового приміщення другого 

поверху гуртожитку (літ.А-5, приміщення 3, номер частини приміщення 210), загальною 

площею 13,1 кв.м, що перебуває балансі ДНЗ „Запорізький професійний ліцей 

автотранспорту”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. З. 

Космодем`янської, 10. 

 2. Приватне підприємство „Оціночна фірма „Аналітик” на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: частини даху будівлі учбового корпусу (літ.А-5), загальною 

площею 25,00 кв. м, що перебуває на балансі ДВНЗ „Запорізький національний 

університет”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 55-а. 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Бізнес-Експерт-Сервіс” на 

виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення №7 (у 

складі приміщень №2, № 4) першого поверху будівлі Літера А, інв. № 2000177, 

загальною площею 29,7 кв. м, що перебуває на балансі ТОВ „МАССА ГРУПП”, та не 

увійшло до статутного капіталу ВАТ „Завод „Гамма” в процесі приватизації. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. 

 4. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

приміщень будівель, загальною площею 52,8 кв. м, що перебувають на балансі 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

а саме: вбудованих нежитлових приміщень № 106, № 107, № 108, площею 9,0 кв. м в 

одноповерхову прибудову (літ.А-1); вбудованих нежитлових приміщень № 18, № 105, 

площею 43,8 кв. м першого поверху будівлі учбового корпусу (літ.А-3). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. Леніна,буд.20. 

 5. Фізичну особу – підприємця  Перевая В. С. на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди:  вбудованих в перший поверх будівлі швидкої допомоги нежитлових приміщень 

(літера А-2, приміщення №33, №34, №35), загальною площею 120,5 кв. м, що 

перебувають на балансі державного закладу „Спеціалізована медико-санітарна частина 

№1” Міністерства охорони здоров`я України. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська,буд.14. 

6. Фізичну особу – підприємця  Жуган В.С. на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: вбудованого в одноповерхову будівлю, реєстровий номер 

02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлового приміщення (літ.А-1, приміщення № 26), 

загальною площею 12,90 кв. м та одноповерхової будівлі сараю (літ. Г), реєстровий 

номер 02360576.31.АААДЕ925, загальною площею 6,10 кв. м, що перебувають на 

балансі Головного управління статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження 

об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Торговий,2. 


