
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.08.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.08.2016 переможцями 

визначено: 

1. Приватне підприємство „Дніпротех і К
о”  

на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди:  

- частини даху будівлі гуртожитку, реєстровий номер 04645768.7ЕЯТДГУ270, 

загальною площею 47,8 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, 

Запорізькій район, с. Широке, вул. Центральна (стара назва Радянська), 1. 

Балансоутримувач майна: Запорізький центр льотної підготовки імені маршала авіації 

О.І.Покришкіна. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору 

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

- вбудованого в п'ятий поверх п’ятиповерхової будівлі експериментально-

лабораторного корпусу „А” нежитлового приміщення кім. № 534 (приміщення 1, 2), 

загальною площею 18,00 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                          

вул. Патріотична, 74-А. Балансоутримувач майна: ДП „Український науково-дослідний 

інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів”. Вартість виконання робіт з оцінки – 

4 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

- нежитлових приміщень № № 3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16 площею 89,40 кв. м. та 

частин приміщень спільного користування №№ 1,2,17 площею  29,70 кв. м., будівлі (Літ. 

А-1). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. 

Богдана Хмельницького, 20/1. Балансоутримувач майна: Таврійський державний  

агротехнологічний  університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк 

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

3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

- вбудованого в перший поверх  будівлі ( літера А-4, інвентарний номер 406, 

реєстровий номер 02495431.10.АААДДЛ068) нежитлового приміщення №30 площею 15,8 

кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов,буд.4. 

Балансоутримувач майна: Запорізьке відділення державного підприємства „Державний 

науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”. Вартість виконання робіт з оцінки 



– 4 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

- вбудованого нежитлового приміщення ІV (частин  приміщень  № 15, № 17, № 19, 

№ 20, № 21, № 22, № 28, № 29, № 30, № 31, № 40) першого поверху двоповерхової будівлі 

(Літ. А-2), реєстровий № 05379932.1.ЮУЧПКХ226, площею 458,20 кв м; вбудованого 

нежитлового приміщення ІV (частин приміщень № 44, № 46, № 47, № 48, № 57) другого 

поверху двоповерхової будівлі (Літ. А-2), реєстровий № 05379932.1.ЮУЧПКХ226, 

площею  257,00 кв. м, загальною площею 715,20 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

м. Запоріжжя, вул. Олександрівська (Дзержинського),8/ Покровська (Свердлова), 28. 

Балансоутримувач майна: Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

- нежитлових приміщень будівлі (Літ. А-4), а саме: частини приміщення № 27 

(площею 18,00 кв. м) другого поверху, приміщень з № 60 по  64 включно, частини 

приміщення № 59 (площею 40,00 кв. м) четвертого поверху та частини замощення І 

(площею 200,00 кв. м), загальною площею 320,00 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Балансоутримувач майна: Філія „Запорізький державний 

обласний навчально-курсовий комбінат”  УДП „Укрінтеравтосервіс”. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору 

 

 


