
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 25.08.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 25.08.2016 переможцями 

визначено:  

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

робіт з оцінки об’єкта оренди:  

- вбудованого в перший поверх гуртожитку нежитлового приміщення (Літ. А-5, 

приміщення   № 41
а
), загальною площею 16,9 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                    

м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36. Балансоутримувач майна: Запорізький  державний  

медичний  університет.   

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

об’єкта оренди: 

- вбудованого в другий поверх інженерно-лабораторного корпусу „А” нежитлового 

приміщення кім. № 203 (частина приміщень 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”.  

3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  

на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

- нежитлового приміщення № 94, вбудованого в перший поверх чотириповерхової 

будівлі учбового корпусу № 4 (літера – Ю-4), загальною площею  49,90  кв.м. 

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

Балансоутримувач майна: ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.  

- частини приміщення насосної станції підкачки № 12 Верхньо-Тарасівської 

зрошувальної системи, загальною площею 10,00 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, с. Мар'ївка, вул. Першотравнева. Балансоутримувач майна: Запорізьке  

міжрайонне управління водного господарства.   

- нежитлових приміщень з № 1 по № 5 включно будівлі (Літ. Д),  загальною 

площею  413,30 кв. м. ісцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. 

Балансоутримувач майна: Філія „Запорізький державний обласний навчально-курсовий 

комбінат” УДП  „Укрінтеравтосервіс”.  

- нежитлових приміщень № 62, № 63 другого поверху будівлі (Літ. А-3), загальною 

площею 14,70 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м.  Запоріжжя, вул. 



Благовіщенська (Ілліча), буд. 45. Балансоутримувач майна: ДНЗ „Запорізький 

професійний торгово-кулінарний ліцей”.  

- вбудованих  нежитлових приміщень з №2 по №18 включно, окремо розташованої  

будівлі  (літера Д-1) загальною площею 326,10 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:  

Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Лютнева,буд.194.  Балансоутримувач майна: ДНЗ 

„Мелітопольський професійний ліцей”.  

 

 


