
ІНФОРМАЦІЯ  

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 13.10.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 13.10.2016 переможцями 

визначено: 

            1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

- частин нежитлових приміщень будівлі гуртожитку (літера А-9),  а саме: частин 

нежитлових приміщень XI, XII розміщених на міжповерхових сходових майданчиках 

четвертого поверху будівлі гуртожитку  площею 0,55 кв.м.; частин нежитлових 

приміщень XV,  XVI  розміщених  на міжповерхових сходових майданчиках шостого 

поверху будівлі гуртожитку площею 0,92 кв.м.; частин нежитлового приміщення XIX, 

розміщеного на міжповерхових сходових майданчиках восьмого поверху будівлі 

гуртожитку площею 0,275 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 

Добролюбова, буд.22.  Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору; 

 - частин нежитлових приміщень будівлі гуртожитку (літера А-9), а саме: частин 

нежитлового приміщення III площею 0,275 кв.м., частин нежитлового приміщення VI 

площею 0,275 кв.м., розміщених на міжповерхових сходових майданчиках другого 

поверху  будівлі гуртожитку; частин нежитлового приміщення III площею 0,46 кв.м., 

частин нежитлового приміщення VI площею 0,46 кв.м., розміщених на міжповерхових 

сходових майданчиках п`ятого поверху  будівлі гуртожитку; частин нежитлового 

приміщення III, розмішеного  на міжповерхових майданчиках восьмого поверху будівлі 

гуртожитку площею 0,275 кв.м.; частин нежитлового приміщення III, розмішеного на 

міжповерхових майданчиках дев`ятого поверху будівлі гуртожитку площею 0,275 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубенко, буд.19. 

Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 3 400 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору; 

 - державного нерухомого майна – корпусу № 5 поста охорони  інв. № 1000099 (Літ. 

Я), загальною площею 9,10 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                

вул. Новобудов, 7. Балансоутримувач майна: відокремлений підрозділ „Спеціальне 

конструкторське бюро авіаційних бортових систем” ДП „Львівський науково-дослідний 

радіотехнічний інститут”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн., строк виконання 

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

 - державного нерухомого майна  – виробничої ділянки № 1, площею 1897,06 кв.м., 

приміщення з № 2 по № 10 включно будівлі корпусу № 2 (Літ. Д), інв. № 1000102, 

загальною площею 2000,0 кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 

Новобудов, 7. Балансоутримувач майна: відокремлений підрозділ „Спеціальне 

конструкторське бюро авіаційних бортових систем” ДП „Львівський науково-дослідний 

радіотехнічний інститут”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн., строк виконання 

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

2. Фізична особа підприємець – Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт 

з оцінки об’єктів оренди:  

 - вбудованих в перший поверх  будівлі (літера А-2, А-5) приміщень з №49 по №63 

включно, загальною площею 450,1 кв. м, частини  приміщення IX площею 5,10  кв. м, 

частини приміщень спільного користування №66 та №67 площею 8,51 кв. м, загальною  



площею 463,71 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:  69014, м. Запоріжжя, вул. 

Виробнича, буд.15. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад „Запорізьке 

машинобудівне вище професійне училище”. Вартість виконання робіт з оцінки –                               

3 200 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

 - адміністративного корпусу Літ. А, площею 637,60 кв.м; гуртожитку для 

персоналу, літ.В, площею 437,40 кв.м; клубу-їдальні, літ. Е, площею 2127,40 кв.м;  

спального корпусу №1, літ. Л, площею 977,70 кв.м.; спального корпуу №2, літ.К, площею 

986,20 кв.м; санблоку , літ. М, площею 30,20 кв.м; навісів: 6 одиниць, Літ. Н 19 - Н 24, 

площею по 19,50 кв.м. за зовнішнім обміром кожний; 2 одиниці, Літ. Н, Н17, площею по 

48,30 кв.м. за зовнішнім обміром кожний; 4 одиниці, літ. Н12 – Н14, Н16 площею по 50,30 

кв.м. за зовнішнім обміром кожний; рятувальної, літ. Ц, площею 9,00 кв.м за зовнішнім 

обміром; убиральні, літ. Ч, Ш на два місця кожна; танцювальної площадки, літ. Щ, 

загальною площею 201,00 кв.м.;  замощення: бетонне II - 66,60 кв.м, бетонні плити III - 

1025,20 кв.м, бетонні фігурні плитки IV - 2216,40 кв.м., мармурова мозаїка V - 589,40  

кв.м, піщано – гравійне IX - 3893,00 кв.м, тротуар VI – бетонні плити  19,10 кв.м, сходи 

бетонні VII загальною площею 57,30 кв.м; міст Літ. Ф, загальна площа 1080, 40 кв.м 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. 

Курортна,буд.27. Балансоутримувач майна: Державне підприємство „Запорізьке 

машинобудівне конструкторське бюро „Прогрес” імені академіка О.Г. Івченка. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 27 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору; 

 - частини нежитлового приміщення коридору № 97 другого поверху будівлі 

поліклініки  (Літ. А-3), загальною площею 20,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                  

м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова (Кірова), 83. Балансоутримувач майна: Навчально-

науковий медичний центр „Університетська клініка „Басейнова Лікарня” Запорізького 

державного медичного університету. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн., строк 

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

 - вбудованих в перший поверх двоповерхового виробничого корпусу № 7 (інв.                    

№ 100007) нежитлових приміщень №№ 56, 57, 58, 62, загальною площею 154,40 кв. м 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 3. Балансоутримувач 

майна: Запорізьке державне підприємство „Радіоприлад”. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 3 200 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору.  

 


