
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 28.12.2017 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 28.12.2017  переможцями 

визначено: 

1.Приватне підприємство „Данко” з оцінки об’єкта  оренди:  нежитлового 

приміщення № 110, частин приміщень спільного користування № 111 (площею 12,0 кв.м.) 

та № 114 (площею 8,6 кв.м.), загальною площею 270,0 кв.м., другого 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 – 3 990 грн., строк виконання робіт з оцінки – 

5  календарних  днів  від дати підписання договору. 

2.Приватне підприємство „ Дніпротех і К
о 

” на виконання робіт з оцінки об’єкта   

оренди:   

частини окремо розташованої будівлі (Літера А), загальною площею 130,65 кв.м., 

що перебуває на балансі ТОВ „МАССА ГРУПП”, та не увійшов до статутного капіталу  

ВАТ „Завод „Гамма” в процесі приватизації, а саме:  вбудованого нежитлового 

приміщення № 2 першого поверху будівлі, загальною площею по внутрішньому обміру 

66,40 кв.м.;  частини вбудованого нежитлового приміщення № 7 (у складі приміщень                       

№№ 5,6,7 та частини приміщення № 1, площею 2,35 кв.м.) першого поверху будівлі, 

загальною площею по внутрішньому обміру 64,25 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                               

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62.  Вартість виконання робіт з оцінки –  3 980 грн., строк 

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

3. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:  

частини покрівлі, загальною площею 1,0 кв.м, будівлі гуртожитку № 5 (Літ. А-9). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60. Балансоутримувач 

майна:   Запорізький  національний  технічний  університет. Вартість виконання  робіт з 

оцінки –  3 985 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів  від дати 

підписання договору. 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  

на виконання робіт з оцінки об’єктів  оренди:   

 



частин нежитлового приміщення коридору №100 першого поверху будівлі 

будівельного коледжу (літ. А-4), загальною площею 4,0 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Балансоутримувач майна: 

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж». Вартість 

виконання робіт з оцінки –  3 995 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  

від дати підписання договору;   

нежитлових приміщень  №№ 3, 5, загальною площею 113,8 кв.м., будівлі гаражу 

(Літ. В-1). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,                             

вул. Гагаріна, 6. Балансоутримувач майна: ДНЗ „Мелітопольське вище професійне 

училище”. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 995 грн., строк виконання робіт з оцінки 

-  4 календарні дні  від дати підписання договору;   

нежитлового приміщення № 27 загальною площею  23,0 кв.м. вбудованого                            

в будівлю МВПЗ Запоріжжя 123 (Літера А-3), реєстровий номер 

21560045.800.АААЖЖБ36. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                               

пр. Будівельників, буд. 5. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського 

державного підприємства поштового зв’язку  «Укрпошта». Вартість виконання робіт з 

оцінки – 3 995 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати 

підписання договору. 


