
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 28.07.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 28.07.2016 переможцями 

визначено: 

1. Приватне підприємство „Дніпротех і К
о”  

на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: частини коридору № 153 першого поверху будівлі головного корпусу  (Літ. А-3-4; 

А3-2; А4, А5), загальною площею 2,00 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                       

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний 

технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки - 3 950 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 перший поверх будинку артистів цирку (Літ. А-5) нежитлового 

приміщення № 2 (у складі приміщень з № 1 по  № 3 включно) загальною площею                     

97,00 кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 137. 

Балансоутримувач майна: ДП „Запорізький державний цирк”. Вартість виконання робіт з 

оцінки - 3 750 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору; 

 - нежитлових  приміщень  №№ 87, 88 та частини приміщення № 89 (площею 13,7 

кв.м.) першого поверху будівлі (Літ. А-4,А`), загальною площею 162,2 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. 40 років 

Радянської України), 43. Балансоутримувач майна: ДВНЗ „Запорізький будівельний 

коледж”. Вартість виконання робіт з оцінки - 3 750 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:  

 - нежитлового приміщення № 43 та частин приміщень спільного користування 

№№ 41, 42 (площею 3,0 кв.м.) першого поверху будівлі електрозв`язку і пошти (Літ. А-3), 

загальною площею  25,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 

Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,   вул. Бочарова, 16. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ 

„Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору; 

 - частин нежитлових приміщень будівлі РВС (Літ. А), інвентарний номер 

10310604, а саме: приміщень № 1-1, № 1-2, № 1-3, №1-4, частин приміщень спільного 

користування № І, № 1-5, №1-10 (площею 24,1 кв. м) першого поверху будівлі та 

приміщення № 1-19 другого поверху будівлі, загальною площею 117,5 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15. 

Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області.  Вартість 

виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

 

 

 

 


