
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 04.05.2018 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 04.05.2018, 
переможцями визначено: 

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- правова 
група”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

частини замощення площею 14,0 кв м з торця навчального корпусу № 2, літ А-3. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 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 – 2 380 грн, строк виконання робіт  з оцінки  - 4 календарні дні від дати підписання 
договору. 

2. Фізична особа - підприємець Жиров  Андрій Костянтинович  на виконання робіт з 
оцінки об’єктів  оренди:  

нежитлових приміщень №1 по № 7 включно, загальною площею 619,9 кв м, будівлі 
свинарника (літера Е-1, реєстровий номер 02543928.1. КЖХПЦИ017). Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський район,   смт. Якимівка,  вул. Чкалова, буд.7. 
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 «Якимівський професійний 
аграрний ліцей». Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 380грн, строк виконання робіт з 
оцінки - 4 календарні  дні від дати підписання договору. 

 нежитлових  приміщень з №73-23 по №73-28 включно,  № 73-30, 73-31, 73-32, 73-
48, 73-49, загальною площею 94,50 кв м, технічного поверху житлового будинку                       
(Літ. А-14, інв. № 5768/1/580), реєстровий номер 24584661.208.ЛОУЖЦП2112. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Енергодар,пр. Будівельників,46. Мета  проведення 
незалежної  оцінки:  визначення    ринкової   вартості  об’єкта  оцінки для  розрахунку  
орендної  плати  з  метою  продовження терміну дії   Договору оренди.  Балансоутримувач 
майна: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Вартість 
виконання  робіт з оцінки – 2 380грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні 
від дати підписання договору. 

 3.Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на 
виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

 стрілкового  тиру, інв. № 10310005, загальною площею 821,74 кв м  
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 9. Мета   
проведення   незалежної оцінки:   визначення  ринкової  вартості  об’єкта    оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Відокремлений структурний підрозділ „Бердянський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету”. Вартість виконання  робіт з 
оцінки – 5 800  грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати 
підписання договору. 

 

 4. Фізична особа - підприємець Гапотченко Анфіса Миколаївна  на виконання робіт 
з оцінки об’єкта  оренди: 



 нежитлового приміщення № 8 (у складі приміщень з №1 по №4 включно), площею 
31,0 кв м, та частина приміщення спільного користування ІХ, площею 8,9 кв м, загальною 
площею 39,9 кв м, першого поверху будівлі гуртожитку (Літ.А-9). Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, 15. 
Мета   проведення   незалежної оцінки:   визначення  ринкової  вартості  об’єкта    оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою укладання Договору оренди.   Балансоутримувач 
майна: Державний навчальний заклад „Дніпрорудненський професійний ліцей”. Вартість 
виконання  робіт з оцінки – 2 300грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні 
від дати підписання договору. 

 5. Фізична особа - підприємець Башірова Лариса Олексіївна  на виконання робіт з 
оцінки об’єкта  оренди:  

 окремо розташованої  двоповерхової  адміністративної будівлі (Літ. А-2), 
загальною площею 1089,1 кв м, що не увійшла до статутного капіталу  ВАТ 
„Запоріжалюмінбуд” під час приватизації. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                             
м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39. Мета   проведення   незалежної оцінки:   визначення   

ринкової  вартості  об’єкта    оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії Договору оренди. Вартість виконання  робіт з оцінки – 5 780 грн, строк 
виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні від дати підписання договору . 

 


