
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 02.11.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 02.11.2017  переможцями 

визначено: 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

нежитлового приміщення (кімната №423, у складі №1 площею 36,00 кв.м.,                        

№2 площею 6,00 кв.м.), розташованого не четвертому поверсі п`ятиповерхової будівлі  

експерементально – лабораторного корпусу «А» (літ. А-5), загальною площею 42,00 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична,                        

буд. 74-А. Балансоутримувач майна: Державне підприємство „Український науково-

дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів, та феросплавів”. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати 

підписання договору.   

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

робіт з оцінки об’єктів  оренди:  

частини нежитлового приміщення № 30, площею 30,15 кв.м., та частини 

приміщення спільного користування № 20, площею 9,85 кв.м., загальною площею                         

40,0 кв.м., цокольного поверху будівлі обчислювального центру (Літ. А-11). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75.  Балансоутримувач 

майна: Головне  управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання  робіт з 

оцінки – 3 972 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

нежитлових приміщень, загальною площею 816,00 кв м, першого, другого поверхів 

будівлі (Літ. А-2), реєстровий   № 02125237.1.ЦСЮЯУУ068. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. І.Алексєєва, 9. Балансоутримувач майна: 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. 

Вартість виконання  робіт з оцінки – 4 099 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: вбудованого  в третій поверх адміністративного будинку (літера А-4) 

нежитлового  приміщення №90,  загальною  площею 32,8 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129-А. Балансоутримувач майна: 

Запорізька філія державного підприємства „Державний науково - дослідний та проектно - 



вишукувальний інститут „НДІпроектреконструкція”. Вартість виконання  робіт з оцінки – 

4 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

4. Приватне підприємство „Оціночна фірма „Аналітик” на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень, загальною площею 91,52 кв.м., 

адміністративної будівлі (Літ. А-2), а саме: №№ 23, 24, 25, з № 32 по № 35 включно 

другого поверху, площею 80,8 кв.м.; 

частин приміщень спільного користування (частини коридору № 1 та сходової 

клітини № 2 першого поверху, частина сходової клітини № 20 другого поверху, частини 

ганка), площею 10,72 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл.,                                 

м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Каховська, 102. Балансоутримувач майна: Державна 

установа „Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України”. Вартість виконання  

робіт з оцінки -4 040грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати 

підписання договору. 
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