
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 11.08.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 11.08.2016 переможцями 

визначено: 

11.Приватне підприємство ”Оціночна фірма „Аналітик”  на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди: 

нежитлових приміщень №2, №14, №15,  загальною площею 67,3  кв. м., 

підвального поверху лабораторно - виробничого корпусу (літера А-2), реєстровий номер 

33431745.1.АААДГЖ207. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69104, м. Запоріжжя, вул. 

Чумаченка, буд.15-В. Балансоутримувач майна: Державне підприємство „Запорізьке 
лісомисливське господарство”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк 

виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди; 

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

оренди:  

- частини даху трьохповерхової будівлі площею 8,29 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: 69001, м. Запоріжжя, вул.Перемоги,буд.50. Балансоутримувач майна: 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 5 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору; 

- нежитлового приміщення № 20 площею 17,0 кв.м., та ганку  площею 1,5 кв.м., 

одноповерхової будівлі, інвентарний номер № 103105567, реєстровий номер 

02360576.31.АААДЕЕ941.Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. 

Вільнянськ, провулок Торговий 2. Балансоутримувач майна: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

СТАТИСТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 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:  

 - вбудованого в перший поверх адміністративної будівлі (Літ. А-2) нежитлового 

приміщення  № 2 (у складі приміщень з № 1 по № 20 включно), загальною площею 181,00 

кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська,  
вул. 9 Травня,  буд. 4”А”. Балансоутримувач майна: Прокуратура Запорізької області. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору; 

- нежитлового приміщення №3 одноповерхової будівлі  (Літ. А), загальною 

площею  64,70 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.  Вартість виконання робіт з оцінки – 

5 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору 

- вбудованих в перший поверх будівлі (літера А-2) нежитлових приміщень 

(приміщення №1, частини коридору №2, приміщення №3),  загальною площею 76,6  кв.м.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,                                     

вул. Олександра Невського,буд.18. Балансоутримувач майна: Державний навчальний 

заклад „Мелітопольське професійне училище”.  Вартість виконання робіт з оцінки –               

5 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 



            4. Фізична особа – підприємець Перевай В.С. на виконання робіт з оцінки 

об’єктів  оренди:  

- вбудованого в другий поверх будівлі відділення перевезення пошти, реєстровий 

номер 21560045.800.АААЖЖБ191, нежитлового приміщення (літера Б-2, приміщення                

№ 52 та частин приміщень № 53, № 46) площею  22,55 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 6-Б. Балансоутримувач майна: 
Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 

"Укрпошта". Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн., строк виконання робіт з 
оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

- нежитлових приміщень з № 36 по № 45 включно, загальною площею 121,90 кв м. 

розташованих на першому поверсі адміністративної будівлі (Літ. А-10). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 77. 

Балансоутримувач майна: ДП „Центр науково-технічної інформації та сприяння 

інноваційному розвитку України”.    Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн., строк 

виконання робіт з оцінки -   4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

- вбудованих  в  четвертий поверх чотирьохповерхового блоку службових 

приміщень (літера А, інвентарний номер-7902, реєстровий номер      

38727770.1.АААИБЕ743), нежитлових приміщень  (частини приміщення №450 площею               

6,70 кв.м., приміщення №451 площею  10,90 кв.м.,  приміщення  №452 площею                     

11,20 кв.м.), загальною площею 28,80 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71112, 

Запорізька область, м. Бердянськ,  вул. М. Горького,6. Балансоутримувач майна: 
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ 

ПОРТІВ УКРАЇНИ” (АДМІНІСТРАЦІЯ БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ). Вартість 

виконання робіт з оцінки – 5 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  
від дати підписання договору.  

- частини вбудованого нежитлового приміщення №43 першого поверху 

п`ятиповерхової будівлі головного корпусу (літера А-5), площею 18,0 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка,21а. 
Балансоутримувач майна: державний заклад „Відділкова клінічна лікарня станції 
Запоріжжя-2”.  Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн., строк виконання робіт з 
оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання договору.  

 5.Фізична особа підприємець – Станкевич Катерина Юріївна на виконання 

робіт з оцінки об’єкта оренди:  

 - частини нежитлового приміщення № 121 першого поверху п’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку Літ.АА1

, загальною площею 4,0 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: Запорізька обл. м. Бердянськ. вул. Мазіна (Морська) буд. 55. Балансоутримувач 

майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 6 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати 

підписання договору.  

 

 

 


