
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 
відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 30.10.2018, 

переможцями визначено: 

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнес інформ» на виконання 
робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: нежитлового приміщення № 330,331                             
(у складі приміщень №1,2,3),  загальною площею 33,4 кв.м, яке розташоване на третьому 
поверсі будівлі (літер. А-6). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                           
вул. Патріотична, 74-А. Мета  проведення незалежної  оцінки:  визначення    ринкової   
вартості  об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з метою продовження терміну 
дії  Договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Український 
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість 
виконання  робіт з  оцінки – 2 375 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4   календарні дні  
від дати підписання договору. 

 2. Фізична особа-підприємець Башірова Лариса Олексіївна на виконання робіт з 
оцінки об’єктів оренди, а саме: нежитлового  приміщення № 76 (номери частин 1, 2, 3, 4) 
підвального поверху чотириповерхового будинку, літера А-4, загальною площею                           
74,8 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Леоніда 
Жаботинського,49. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для  розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  
Договору оренди. Балансоутримувач майна: Акціонерне товариство „Запорізький завод 
феросплавів”. Вартість виконання  робіт з  оцінки – 2 770 грн, строк виконання робіт з 
оцінки – 4 календарні дні  від дати підписання договору. 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнес-право» на виконання 
робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: нежитлового  приміщення № 233 п’ятого поверху 
п’ятиповерхової адміністративної будівлі (літера А-5), загальною площею 30,3 кв.м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 105. Мета  
проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  
розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди.  
Балансоутримувач майна: Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я. 
Вартість виконання  робіт з  оцінки – 2 375 грн, строк виконання робіт з оцінки –                          
4 календарні дні  від дати підписання договору. 

 4. Фізична особа-підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень №64, з №66 по №72 включно 
першого поверху чотириповерхової будівлі (літера А-4), реєстровий номер 
00493698.1.БЕШСНП6257, загальною площею 61,3 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, буд. 20.  Мета  
проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  
розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди.  
Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. 
Вартість виконання  робіт з   оцінки – 3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки –                           
3 календарні  дні  від дати підписання договору. 

 5. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а 
саме: частини даху будівлі учбового корпусу (літера А-5), загальною площею 25,00 кв.м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 55-а. Мета  
проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  
розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет. Вартість виконання  
робіт з   оцінки – 2 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні  дні  від дати 
підписання договору. 

 6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на 
виконання робіт з оцінки об’єктів оренди, а саме: частини  нежитлового  приміщення 
№ 240, загальною площею 2,0 кв.м, першого поверху будівлі головного учбового корпусу 
(літера А-3-4,А³-2, А4, А5, Літ. А-5), реєстровий номер 02070849.2.АААККД923. 



Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.Мета  проведення 
незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку орендної 
плати з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди.  Балансоутримувач майна: 
Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з                                        
оцінки – 2 300 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні  дні  від дати підписання 
договору.  

 7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест» на виконання робіт 
з оцінки об’єкта  оренди, а саме: вбудованої в технічний поверх будівлі гуртожитку № 1 
частини нежитлового приміщення (Літ. А-12, частина приміщення 1а), загальною площею 
9,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,  40. Мета  
проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди. 
Балансоутримувач майна:    Запорізький державний медичний університет. Вартість 
виконання  робіт з  оцінки – 2 300 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5   календарних  
днів  від дати підписання договору. 

 8. Фізична особа-підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з 
оцінки об’єктів оренди, а саме:  

- частини нежитлового приміщення № 73, площею 12,3 кв.м третього поверху будівлі та 
частини даху, площею 30,0 кв.м, будівлі (літера Б1/3), реєстровий номер 
02544052.1.УТКЖДО024, загальною площею  42,3 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Лютнева, буд. 194.Мета  проведення 
незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди. Балансоутримувач майна: 
Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Вартість 
виконання  робіт з   оцінки – 3 700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні  дні  
від дати підписання договору. 

- частини даху будівлі (Літ. А-11), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, загальною 
площею 10,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75. 
 Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди.
 Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. 
Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 300  грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 
календарні  дні  від дати підписання договору. 

 9. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: вбудованих в одноповерхову будівлю статистики, реєстровий номер 
02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлових приміщень (літ. А-1, приміщення з № 13 по № 16 
включно, приміщення № 21, № 22 та частини коридору № 17 спільного користування, 
площею 12,0 кв.м), загальною площею 106,50 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
Запорізька область, Вільнянський р-н,  м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета  
проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість 
виконання  робіт з  оцінки   – 3 180 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  
днів  від дати підписання договору. 

 


