
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 27.06.2018 

 

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

відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 27.06.2018, 

переможцями визначено: 

1. Фізична особа - підприємець Добрун Анатолій Павлович   на виконання робіт 

з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень, загальною площею 569,2 кв.м, 

триповерхової будівлі лабораторно-побутового корпусу (Літ. М, інв. № 13281), а саме:                 

№ І, площею 16,0 кв.м, першого поверху, № ІІІ, з № 201 по № 204 включно,  №№ 207, 208, 

з  № 214 по № 217 включно, площею 356,2 кв.м, другого поверху,  № V, з № 301 по № 311 

включно, з № 338 по № 342, площею 197,0 кв.м, третього поверху. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,  вул. Горького, 2. Мета  проведення 

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

орендної  плати  з  метою  укладання   Договору оренди. Балансоутримувач майна: 

Бердянська філія  ДП „Адміністрація морських портів України” (Адміністрація 

Бердянського морського порту). Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 400 грн, строк 

виконання робіт з оцінки - 5  календарних днів від дати підписання договору. 

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

робіт з оцінки об’єкта  оренди: частини нежитлового приміщення №1 (у складі приміщень 

№№ 1,3) першого поверху одноповерхової будівлі (Літ. Д-1), загальною площею  

42,6 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,                                                  

вул. О. Невського, 83. Мета  проведення незалежної  оцінки:  визначення    ринкової   

вартості  об’єкта  оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  укладання    Договору 

оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад „Мелітопольський 

професійний аграрний ліцей”. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 000 грн, строк 

виконання робіт з оцінки -  5  календарних днів від дати підписання договору. 

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

частини нежитлового приміщення № 8, загальною площею 4,0 кв м, першого поверху 

п'ятиповерхової будівлі гуртожитку (Літ. А). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

обл., м. Бердянськ, пр. Східний, 19/2. Мета   проведення   незалежної оцінки:   визначення  

ринкової  вартості  об’єкта    оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання   

Договору оренди.  Балансоутримувач майна: Відокремлений структурний підрозділ 

„Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету”. 
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Вартість виконання  робіт з оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт з оцінки -  5  

календарних днів від дати підписання договору. 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнесінформ» на 

виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

нежитлових приміщеннь, загальною площею 87,4 кв м, будівлі Літ. А-11, 

реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, а саме: нежитлового приміщення № 23 

площею 49,4 кв м, № 27 площею 12,5 кв м, частини приміщення № 24 площею 3,5 кв м, та 

частини приміщення № 22 площею 22,0 кв м, цокольного поверху будівлі. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 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 – 2500 грн, строк виконання робіт з оцінки -  5  календарних 

днів  від дати підписання договору. 

 5. Фізична особа - підприємець Жиров  Андрій Костянтинович  на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди: нежитлові приміщення №63, №65 першого поверху 

учбового корпусу №2 – гуртожитку (літ. Е-6, реєстровий номер 0540256.3.ТМЯВЖЮ026),   

загальною площею 31,7 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 

Немировича - Данченка/ Гастелло,71/46.  Мета проведення незалежної оцінки:  визначення    

ринкової   вартості  об’єкта  оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  

продовження терміну дії   Договору оренди.  Балансоутримувач майна: Запорізький 

металургійний коледж (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00193588) Запорізької державної 

інженерної академії (ідентифікаційний код  ЄДРПОУ 05402565). Вартість виконання  

робіт з оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати 

підписання договору 

 6. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- 

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

нежитлового приміщення № 34, загальною площею   250,80 кв м, першого поверху 

будівлі гуртожитку (літ.Б-4). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 

Уральська,1. Мета  проведення незалежної  оцінки:  визначення ринкової вартості об’єкта 

оцінки для розрахунку орендної плати з метою   укладення договору оренди 

підприємством із суб'єктом господарювання Балансоутримувач майна: ДП МОУ „ 

Запорізький автомобільний ремонтний завод” (військова частина А 0652). Вартість 

виконання  робіт з оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  

від дати підписання договору. 
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7. Фізична особа - підприємець Гончар Олена Володимирівна на 

виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди:  

будівлі військомату Літ. А-3, реєстровий номер 1239559.82.ААББАА726, площею 

1369,7 кв м; 

будівлі гаражу Літ. Б, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ222, площею                         

45,9 кв м; 

будівлі гаражу Літ. В, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ223, площею                          

19,3 кв.м.; 

будівлі гаражу Літ. Г, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ224, площею                         

55,1 кв м; 

будівлі гаражу Літ. И, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ225, площею                      

28,7 кв м; 

навісу  Літ. Д, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ226, площею 6,3 кв м; 

навісу  Літ. З, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ227, площею 28,6 кв м; 

огорожі, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ228 (огорожа №1, площею 

19,6 кв м; воріт №2, площею 10,2 кв м; огорожі  № 3, площею 29,4 кв м; воріт № 4, 

площею 9,4 кв м; огорожі № 5, площею 70,8 кв м; огорожі № 6, площею 65,2 кв м ; 

огорожі № 7, площею 32,8 кв м; огорожаі № 8, площею 21,2 кв м; хвіртки 1 од.; огорожі 

№ 10, площею 20,3 кв м); 

замощення, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ229 (замощення (асфальтове) І, 

площею 1059,0 кв м; замощення (плити) ІІ, площею 37,0 кв м; замощення (асфальтобетон) 

ІІІ, площею 495,0 кв м), що не увійшов до статутного капіталу ЗАТ „Запоріжбуд” у 

процесі приватизації.    Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 

20. 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 – 4 700грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

 

 

 


