
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 14.07.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 14.07.2016 переможцями 

визначено: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

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

- частини нежитлового приміщення (Літ. А, частини приміщення № 23) площею 

10,00 кв.м., першого поверху триповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 

21560045.800.АААЖЖБ505. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл.,                           

м. Приморськ, вул. Соборна (стара назва Кірова), буд. 80. Балансоутримувач майна:                     

ЗД УДППЗ „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 450 грн., строк виконання 

робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки 

об’єкта оренди; 

- частини нежитлових приміщень (Літ. Б. частини приміщень № 1, № 2, № 3, 

загальною площею 10,00 кв. м.), другого поверху триповерхової основної будівлі, 

реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ354. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька обл., Пологівський р-н., м. Пологи, вул. Єдності (стара назва Горького),                 

буд. 29. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 4 450 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати 

підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

- нежитлових приміщень (Літ. А-3, приміщення № 87 та частини приміщення № 80, 

загальною площею 10,00 кв.м.) вбудованих в другий поверх триповерхової 

адміністративної будівлі, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ303. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Богдана 

Хмельницького, буд. 15. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ „Укрпошта”. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 4 450 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів 

від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

- частини нежитлового приміщення (Літ. А-І, А-ІІ, частини приміщення № 2-1, 

загальною площею 10,00 кв.м.) одноповерхової адміністративної будівлі, реєстровий 

номер 21560045.800.АААЖЖЖБ120. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 

Михайлівський р-н., смт. Михайлівка, вул. Пушкіна, буд. 106-а. Балансоутримувач майна: 

ЗД УДППЗ „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 450 грн., строк виконання 



робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки 

об’єкта оренди; 

- нежитлових приміщень № 10, № 11 та частин приміщень спільного користування 

№№1,2,3,9, загальною площею 35,3 кв.м. вбудованих в перший поверх будівлі Літ. А-2, 

реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931.Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11. Балансоутримувач майна: Головне 

управління статистики у Запорізький області. Вартість виконання робіт з оцінки –                  

4 450 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати підписання 

договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

- нежитлового приміщення № 8 першого поверху будівлі (Літ. А-2), реєстровий 

номер 02360576.31.АААДЕЕ931, загальною площею 31,2 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11. Балансоутримувач 

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

оцінки – 4 450 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати 

підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

- частини вбудованого в перший поверх будівлі (літера А, реєстровий 

номер01125761.1АААИБЕ743) нежитлового приміщення холу №107 загальною площею 

2,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. М. 

Горького, 6. Балансоутримувач майна: БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА „АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ” (АДМІНІСТРАЦІЯ 

БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ). Вартість виконання робіт з оцінки – 4 400 грн., 

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

проведення оцінки об’єкта оренди; 

- частини замощення І з правого боку фасадної стінки будівлі (Літ. Б-2), загальною 

площею 9,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 

6-Б. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки 

– 4 450 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати підписання 

договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

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

оцінки об’єктів оренди: 

- частини нежитлового приміщення (Літ. А-3, частини приміщення № 2, площею 

10,00 кв.м.) першого поверху триповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 

21560045.800.АААЖЖБ211.Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 



Якимівський р-н., смт. Якимівка, вул. Центральна (стара назва Леніна), буд. 54. 

Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки -                 

3 900 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання 

договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

- частини нежитлового приміщення (Літ. А, частина приміщення № 3 площею 10,00 

кв.м.) першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 

21560045.800.АААЖЖБ176. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 

Розівський р-н., смт. Розівка,  вул. Центральна (стара назва Леніна),  буд. 100. 

Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ „Укрпошта. Вартість виконання робіт з оцінки -                        

4 300 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання 

договору на проведення оцінки об’єкта оренди; 

- частини нежитлового приміщення (Літ. А, частина приміщення № 15, площею 

10,00 кв.м.)  першого поверху двоповерхової адміністративної  будівлі, реєстровий номер 

21560045.800.АААЖЖБ525.Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 

Веселівський р-н., смт. Веселе, вул. Пушкіна, буд. 29. Балансоутримувач майна:                         

ЗД УДППЗ „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки -  4 300 грн., строк виконання 

робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання договору на проведення оцінки 

об’єкта оренди; 

 

 


