
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 29.09.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 29.09.2016 переможцями 

визначено:  

1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

- вбудованих нежитлових приміщень першого поверху зблокованих між собою 

будівель (Літ. А-5, А1-2) з № 1-7 по № 1-24 включно, площею 376,80 кв. м, частини 

приміщення № 31, площею 49,40 кв м, естакади № 1-24а, площею 21,0 кв.м., 

Місцезнаходження об'єкта оцінки:  м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 10; 

 частини вбудованого нежитлового приміщення вестибюлю № 1 першого поверху 

будівлі (Літ. А1-3), загальною площею 11,40 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                  

м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 226. Балансоутримувач майна: Запорізька  державна  

інженерна академія.  Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк виконання 

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

- державного нерухомого майна – нежитлових приміщень № 61, № 62 першого 

поверху будівлі навчального корпусу № 2 (літ. А-3), загальною площею 32,90 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. Балансоутримувач 

майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 5 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

- частин зовнішніх стін площею 3,0 кв.м, будівлі обчислювального центру                    

Літ. А-11, та частин приміщення № 257 площею11,0 кв.м., одинадцятого поверху будівлі 

обчислювального центру Літ. А-11, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, 

загальною площею 14,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                       

пр. Соборний, буд. 75. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у 

Запорізькій області.  Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 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:  

- частини нежитлового приміщення № 27 першого поверху окремо розташованої 

будівлі учбового корпусу (Літ. А), загальною площею  42,0 кв.м.  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Східний, 23 (Пролетарський, 9). 

Балансоутримувач майна: ВСП „Бердянський коледж ТДАУ”. Вартість виконання робіт з 

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

підписання договору. 

- нежитлового приміщення № 10 (площею 10,3 кв.м) та частини нежитлового 

приміщення №9 (площею 12,0 кв.м)  підвального поверху будівлі прокуратури (Літ. А-4), 

загальною площею 22,3 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                        

вул. Матросова, 29-а. Балансоутримувач майна: Прокуратура Запорізької області. Вартість 

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

днів  від дати підписання договору. 

- вбудованих в будівлю (літера В1-1) нежитлових приміщень  №2, №3, №4, №5, №6 

загальною площею 33,3 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                    

м. Мелітополь,  вул. Чайковського, буд.53. Балансоутримувач майна: Державний 



навчальний заклад „Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту”. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

-вбудованого нежитлового приміщення №47
1
,третього поверху чотирьохповерхової 

будівлі (літера А-4), реєстровий номер 03121267.1.ШВГЮПЕ001, загальною площею 5,3 

кв.м.,  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2-А. Вартість 

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

днів  від дати підписання договору. 

- нежитлового приміщення № 49, цокольного поверху будівлі обчислювального 

центру (літера А-11), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, загальною площею 11,5 

кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 75. 

Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість 

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

днів  від дати підписання договору. 

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

оренди:  

- нежитлових приміщень з №124 по №128, з №131 по №153 включно, тамбур ІХ, 

загальною площею 706,0 кв.м., першого поверху будівлі Літ АА1а. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Бердянськ, вул.Свободи,2/12 Грудня, 13. Балансоутримувач майна: 

Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного                      

університету. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 000 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 

 

 


