
 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 05.07.2018 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 05.07.2018 

переможцями визначено: 

1. Фізична особа підприємець Башірова Л.О. на виконання робіт з оцінки об’єкта  

оренди: державного майна:  бази відпочинку „Ентузіаст”, а саме: будівлі спального 

корпусу (Літ. А-3), площею 1042,0 кв.м.,  будівлі  спального корпусу  № 2 (Літ. А`-3), 

площею 1035,9 кв.м., будівлі їдальні (Літ. Б-1, Б`-1), площею 932,9 кв.м., будівлі  

прохідної (Літ. В-1), площею 14,4 кв.м, будівлі господарчого блоку (Літ. Г-1), площею 

79,8 кв.м.,  будівлі адміністративного корпусу (Літ. Д-3), площею 1383,3 кв.м., будівлі 

сараю (Літ. Ж-1), площею 4,8 кв.м., огорожі № 1,  воріт металевих (2 одиниці), 

водоприймальник № 2 (3 одиниці), замощення № 3, ТП № 4, холодильника  промислового               

№ 5, колодязю № 6, ємністю для води № 7, ангару металевого (Літ. Е-1),                                     

площею 415,8 кв.м.,  пожежної  водойми № 8, душу металевого № 9, вбиральні № 10; 

вигрібної  ями № 11, замощення  бетонного № 12, навісу,  труб  металевих                                       

№ 13,замощення бетонного № 14. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 

Якимівський р-н, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 98. Мета  проведення незалежної  

оцінки:  визначення    ринкової   вартості  об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  

з  метою  укладання   Договору оренди. Вартість виконання  робіт з оцінки – 11 500грн., 

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

 2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест» на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди: нежитлових  приміщень, загальною площею 1712,3 кв.м., 

будівлі основної частини (Літ. А ІV НЖ), а саме: нежитлового приміщення № 7 (у складі 

частин з № 1 по № 36 включно), площею  748,4 кв.м., першого поверху;  нежитлового 

приміщення № 7 (у складі частин з № 37 по № 66 включно),  площею 453,7кв.м., другого 

поверху; нежитлового приміщення № 7 (у складі частин з № 67 по № 97 включно),  

площею  254,2 кв.м., третього поверху;   нежитлового приміщення № 7 (у складі 

приміщень з № 98 по № 127 включно), площею 256,0 кв.м.,  четвертого поверху,  що 

перебуває на балансі ПрАТ  "Завод "Прилив" та не увійшло до його статутного капіталу 

при приватизації.  Місцезнаходження об'єкта оцінки Запорізька обл.  м. Бердянськ,  вул. 

Туристична, 2а. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості 
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об’єкта оцінки ля  розрахунку орендної плати з метою укладання Договору оренди. 

Вартість виконання  робіт з оцінки – 4 400 грн., строк виконання робіт                                      

з оцінки - 4  календарні  дні  від дати підписання договору. 

3. Приватне підприємство „Данко” на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

нежитлового  приміщення № 84 та частини приміщень спільного користування №№ 142, 

136, загальною площею 83,0 кв.м. ( в тому числі 5,4 кв.м. площа спільного користування), 

вбудовані в другий поверх будівлі Вільнянського ВуПЗ Літ. А-3, інвентарний                                 

№ 1302090045, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ261 Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16.  Мета проведення   

незалежної оцінки:   визначення  ринкової  вартості  об’єкта    оцінки для розрахунку 

орендної плати з метою продовження терміну дії  Договору оренди.    Балансоутримувач 

майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 

"Укрпошта". Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 150 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5  календарних днів від дати підписання договору. 

4. Фізична особа підприємець Паламарчук Л.П. на виконання робіт з оцінки 

об’єкта  оренди: вбудованих в перший поверх гуртожитку нежитлових приміщень                      

№ 103 (приміщення 1 площею 7,20 кв.м,); приміщення № 106 (у складі приміщень № 1 

площею 11,30 кв. м; № 2 площею 11,10 кв.м.) та частини площі сумісного користування 

4,0 кв.м., загальною площею 33,60 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                           

вул. Незалежної України, 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 – 2 600 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5  календарних днів від дати підписання договору. 

5. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди: вбудованих нежитлових приміщень одноповерхової 

виробничої будівлі (літера А-1, приміщення з № 1 по № 7 включно), інв. № 5467, 

загальною площею 464,00 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Енергодар,                            

вул. Промислова, 129.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”, 

код ЄДРПОУ 19355964, ДП НАЕК „Енергоатом”, код ЄДРПОУ 24584661. Вартість 

виконання  робіт з оцінки – 3 400 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5  календарних 

днів від дати підписання договору. 
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 6. Фізична особа підприємець Литвиненко Г.Г. на виконання робіт з 

оцінки об’єкта  оренди: частини замощення з залізобетонних плит І, реєстровий номер 

36415134.4.ММСФОО014, загальною площею 6,00 кв.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, Вільнянський район,   с. Новогупалівка, вул. Центральна (Леніна), 44. 

Мета  проведення незалежної  оцінки:  визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати метою  продовження терміну дії Договору оренди. 

Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства 

Запорізького обласного управління водних ресурсів. Вартість виконання  робіт з оцінки – 

2 700 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5  календарних днів від дати підписання 

договору. 

7. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнес - право» на 

виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

частини нежитлового приміщення № ХІХ (у складі приміщення № 3, частини 

приміщення № 1, площею 1,89 кв.м., частини приміщення № 2, площею 12,84 кв.м.,) та 

частини сходової клітини ІV, площею 2,05 кв.м., загальною площею 34,01 кв.м., 

підвального поверху чотирьохповерхового житлового будинку (Літ. А-4), реєстровий 

номер 186542.44.ААБААЕ445, що перебуває на балансі АТ „Запорізький завод 

феросплавів” та не увійшло до його статутного капіталу при приватизації. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11.   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 – 2770 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4  календарні  дні  від дати 

підписання договору. 

8. Приватне підприємство „Аспект”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

вбудованих  в перший поверх адміністративної будівлі (Літ. А, інвентарний № 10310697, 

реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ935) нежитлових приміщень:                                        

№ 1-12 площею  8,6 кв.м., № 1-13 площею 20,5 кв.м., частини приміщення спільного 

коридору № 1-2 площею 16,0 кв.м,  загальною площею 45,1 кв.м.  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька область, смт. Новомиколаївка,  вул. Космічна, 5. 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 – 3050 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5  календарних 

днів від дати підписання договору. 
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 9. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна 

експертно- правова група ”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: нежитлового  

приміщення ІV, загальною площею  168,4 кв м, підвального поверху житлового будинку 

(Літ. В-4). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 14-В. Мета 

проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, укладеного 

Запорізьким державним підприємством „Радіоприлад” з ТОВ фірмою  «ВІТАДЕНТ, ЛТД» 

за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати.  Вартість виконання  

робіт з оцінки – 3 100  грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати 

підписання договору. 

 

 


