
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.01.2018 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.01.2018  переможцями 

визначено: 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- 

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

нежитлових приміщень з № 1 по № 6 включно, №№ 58, 59, 60, 61 та частина 

приміщення № 57 спільного користування  (площею 41,3 кв.м.), загальною площею 218,00 

кв.м., першого поверху триповерхової будівлі (Літ. А-3). Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 50. Вартість виконання  робіт з оцінки – 4015 грн., 

строк виконання робіт з оцінки – 4  календарних  днів  від дати підписання договору. 

 комплексу нежитлових приміщень професійної пожежної частини № 9, а саме: 

нежитлове приміщення (Літ. А), площею 224,8 кв.м.; сарай (Літ. Б), площею 13,5 кв.м.; 

сарай (Літ. Г), площею 36,4 кв.м.; огорожа № 1; ворота № 2; козирок №3; ганок № 4; 

замощення № 5; навіс (Літ. Е); вбиральня (Літ. Д);  сарай (Літ. Ж), площею 14,8 кв.м.     

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Більмацький р-н, смт. Комиш-Зоря, 

вул. Польова, 29.  Вартість виконання  робіт з оцінки – 5890 грн., строк виконання робіт з 

оцінки – 4  календарних  днів  від дати підписання договору. 

частин стін приміщень будівлі гуртожитку № 1 (Літера А-12), загальною площею 

30,60 кв.м., розташованого  за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 40; 

частин стін приміщень будівлі гуртожитку № 2 (Літера А-5), загальною площею 

10,45 кв.м., розташованого  за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 38; 

частин стін приміщень будівлі гуртожитку № 3 (Літера А-5), загальною площею 

10,45 кв.м., розташованого  за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36; 

частин стін приміщень будівлі гуртожитку № 4 (Літера А-5), загальною площею 

10,45 кв.м., розташованого  за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31-А; 

частин стін приміщень будівлі гуртожитку № 5 (Літера А-9), загальною площею 

20,8 кв.м., розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24-А. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 40; м. Запоріжжя, 

вул. Сталеварів, 38; м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36; м. Запоріжжя,                                      

вул. Сталеварів, 31-А; м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24-А. Балансоутримувач майна: 

Запорізький  державний  медичний університет.  Вартість виконання робіт з оцінки –  

5890 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати підписання 

договору;   



частини нежитлового приміщення № 114, загальною площею 9,0 кв.м., першого 

поверху учбово-лабораторного корпусу (Літ. А-3, А
1
-3, А

2
).  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя,  пр. Соборний, 194. Балансоутримувач майна:  Запорізький 

національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки –  4015 грн., строк 

виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати підписання договору;   

частини нежитлового приміщення №8 (частина стіни), площею 2,0 кв.м., 

вбудованого  в перший поверх триповерхової будівлі, інвентарний номер 700066,  

реєстровий номер  19477064.5.СШФШЕЛ1048. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. 

Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4. Балансоутримувач майна: Дніпропетровський 

регіональний структурний підрозділ „ Державного підприємства  обслуговування  

повітряного руху України». Вартість виконання робіт з оцінки –  4015 грн., строк 

виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати підписання договору;   

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

оцінки об’єкта оренди:  

 вбудованого  нежитлового приміщення № 41, загальною площею 170,00 кв м, 

першого поверху корпусу Б (Літ. Б-5). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 

вул. Патріотична, 74а. Балансоутримувач майна: Державне підприємство „Український 

науково - дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів”. Вартість 

виконання робіт з оцінки –  3 992 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  

від дати підписання договору;   

 

 


