
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 16.03.2017 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 16.03.2017  переможцями 

визначено: 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  
на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

нежитлового приміщення № 19 та частин приміщень спільного користування №№ 
14,18, площею 1,5 кв.м., загальною площею 45,0 кв.м., першого поверху триповерхової 
будівлі електрозв`язку і пошти (Літ. А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція 
УДППЗ „Укрпошта”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн., строк виконання 
робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

одноповерхової будівлі  (літера К3, інвентарний  номер 13834) площею 73,8 кв. м., 
реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ832 та замощення II площею 724,0 кв. м., 
інвентарний номер  40049, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ872, загальною площею 
797,8 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71112, Запорізька область,               м. 
Бердянськ, вул. Горького, 2. Балансоутримувач майна: державне підприємство 
„Бердянський морський  торговельний  порт”, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01125761 
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 
календарних  днів  від дати підписання договору. 

2.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки об’єкта  
оренди, а саме:    

приміщення №1 гаражу (літера І), загальною площею 22,1 кв. м.  
Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97-Б. 
Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка, 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20507735. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., 
строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

3. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт 
з оцінки об’єктів оренди:  

нежитлових приміщень № 49, № 58, № 59, загальною площею 46,1 кв м, першого 
поверху будівлі (Літ. А-5), реєстровий  № 01038818.1.АААБЕЕ286. Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105. Балансоутримувач майна: Запорізьке 
обласне управління водних ресурсів . Вартість виконання робіт з оцінки – 3 960 грн., 
строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

частини нежитлового приміщення № 32, загальною площею 4,0 кв.м.,  першого 
поверху гуртожитку (Літ. А-5). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                        
вул. Незалежної України, 43а.  Балансоутримувач майна: ДВНЗ "Запорізький будівельний 
коледж". Вартість виконання робіт з оцінки – 3960 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 
календарних  днів  від дати підписання договору. 

4. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди:  

нежитлових приміщень №№ 1-6, 1-7, 1-8, загальною площею 153,3 кв.м., будівлі 
складу (Літ. Б-1), навісу (Літ. В-1), загальною площею 107,6 кв.м., та частини замощення І, 
площею 1200,0 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Мелітопольський 
р-н, с. Новгородківка, вул. Жовтнева, 1а. Балансоутримувач майна: Мелітопольське 
міжрайонне управління водного господарства.  Вартість виконання робіт з оцінки – 4 146 
грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

5. Приватне підприємство „Данко” на виконання робіт з оцінки об’єктів  оренди:  
вбудованого в підвальний поверх будівлі гуртожитку (Літ. А-9) нежитлового 

приміщення № 3 (у складі приміщень з № 1 по № 6 включно, площею 106,10 кв м та 
коридору № 1, площею 4,20 кв м), загальною площею 110,30 кв м. Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів 15. Балансоутримувач майна: ДНЗ 



„Дніпрорудненський професійний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 150 грн., 
строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 вбудованого нежитлового приміщення № 5 першого поверху двоповерхової 
будівлі учбового корпусу № 5 (Літ. А-2), загальною площею 6,50 кв м . Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 68. 
Балансоутримувач майна: Мелітопольський  державний педагогічний  університет                             
ім. Б.Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн., строк виконання 
робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

6. Приватне підприємство „Оціночна група „Аналітик” на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди: 

нежитлового приміщення, вбудованого в перший поверх десятиповерхової 
адміністративної будівлі (Літ. А-10, приміщення № 53), загальною площею 18,60 кв. м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 77. Балансоутримувач 
майна: ДП „Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку 
України”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 8880 грн., строк виконання робіт з                       
оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 
 

 


