
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 21.07.2016 

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

відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 21.07.2016 

переможцями визначено: 

1. Приватне підприємство „Дніпротех і К
о”  

на виконання робіт з оцінки об’єктів 

оренди:  

 - частини нежитлового приміщення № 141 першого поверху адміністративної 

будівлі (Літ. А-4), загальною площею 2,00 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                  

м. Запоріжжя, вул. Вінтера,10/Гребельна, 2. Балансоутримувач майна: Дніпровська 

електроенергетична система ДП „Національна енергетична компанія „Укренерго”. 

Вартість виконання робіт з оцінки - 3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору; 

 - державного нерухомого майна, загальною площею 6,00 кв. м: частини 

нежитлового приміщення № 253, площею 2,00 кв. м., другого поверху будівлі 

конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу № 132 (Літ. А-8); 

частини нежитлового приміщення № 2 (у складі частини приміщення № 1), площею 2,00 

кв. м., першого поверху корпусу № 27 (Літ. О-2); частини нежитлового приміщення № 1, 

площею 2,00 кв. м., першого поверху корпусу № 17 (Літ. П-3). Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2. Балансоутримувач майна: ДП „Запорізьке 

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

виконання робіт з оцінки - 3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  

від дати підписання договору. 

2. Приватне підприємство „Консалтингова фірма  „Експоком” на виконання 

робіт з оцінки об’єктів оренди:  

 - частини нежитлового приміщення № 1 (у складі приміщення № 2), першого 

поверху корпусу  укрупнених дослідних установок (Літ. Ж), загальною площею 33,60 кв. 

м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, Теплична, 14. Балансоутримувач 

майна: ДП „Державний науково-дослідний та проектний інститут титану”. Вартість 

виконання робіт з оцінки - 3 545 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  

від дати підписання договору; 

 - частини вбудованого нежитлового приміщення № 7 першого поверху будівлі 

(Літера А) (у складі приміщення  № 3, площею 14,5 кв. м. та частини приміщення № 1, 

площею 2,35 кв. м.), загальною площею по внутрішньому обміру 16,85 кв. м. 

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

майна: ТОВ „МАССА ГРУПП”. Вартість виконання робіт з оцінки - 3 526 грн., строк 

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

3.  Товариство з обмеженою відповідальністю  „Всеукраїнська експертна 

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

 - державного майна, а саме: пресу гідравлічного Д3430Б – інв. №0973; пресу 

гідравлічного для випробування будівельних матеріалів П-250 – інв. №5314;  електропечі 

опору камерної лабораторної СНОЛ-1,6.2,5.1/9-ИЗ УХЛ4.2 – інв. №5768. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, Теплична, 14. Балансоутримувач майна: 

ДП „Державний науково-дослідний та проектний інститут титану”. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 4 100 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору; 



 - будівлі кафе (Літ. Л,З), площею 37,1 кв.м., навісу (Літ. М), вбиральні (Літ. Н), 

воріт № 2, паркану № 3. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 

62. Балансоутримувач майна: ТОВ „МАССА ГРУПП”.  Вартість виконання робіт з оцінки 

– 4 100 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору; 

 - частини приміщення № 9 гаражу (Літ. В1), загальною площею 28,5 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Дружби (Радянська), 

230. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору; 

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

приміщення № 12 (у складі приміщення № 1, площею 13,50 кв м) та частини коридору ІХ 

спільного користування, площею 2,70 кв м, загальною площею 16,20 кв. м. 

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

майна: ДНЗ „Дніпрорудненський професійний ліцей”.  Вартість виконання робіт з оцінки 

– 3 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору; 

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

приміщення № 10 (у складі приміщень з № 1 по № 6 включно, площею 48,90 кв м), та 

частини коридору ІХ спільного користування, площею 9,80 кв м. Місцезнаходження 

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

„Дніпрорудненський професійний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., 

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

4. Фізична особа – підприємець Паламарчук Л.П. на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: 

 - нежитлових приміщень з № 1 по № 10 включно, вбудованих в перший поверх 

п'ятиповерхового будинку (Літ. А-5), загальною площею 123,70 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гвардійська, 26. Балансоутримувач 

майна: Концерн „Військторгсервіс”.  Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк 

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

 

 


