
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 11.01.2018 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 11.01.2018, переможцями 

визначено: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю  „УСК –Консалтинг”  з оцінки 

об’єкта  оренди:  державного нерухомого майно загальною площею 5861,73 кв. м.,   а 

саме: 

 частини території складського відкритого майданчику №19 (інвентарний номер             

3884) – площею 1970,8 кв.м,  

 частини території складського відкритого майданчику №18 (інвентарний номер               

3882) – площею 608,7 кв.м,  

 частини території складського відкритого майданчику №6 (інвентарний номер             

3883) – площею 2059,75 кв.м Загальною площею 4639,25 кв.м, що перебуває на балансі 

державного підприємства „Бердянський морський торговельний порт”, ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ 01125761; 

 частини території причалу №5 (інвентарний номер 7806) площею 189,93 кв.м.; 

  частини території причалу №6 (інвентарний номер 7807) площею 1032,55 кв. м. 

Загальною площею 1222,48 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71112, Запорізька область, м. Бердянськ,                            

вул. Горького,буд.6. 

 Балансоутримувач майна: Бердянська філія, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 

38728360, Державного підприємства  «Адміністрація  Морських  України”. Вартість 

виконання  робіт з оцінки – 50 000 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5  календарних  

днів  від дати підписання договору. 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  

на виконання робіт з оцінки об’єктів  оренди:   

вбудованого нежитлового приміщення № 4, загальною площею 10,70 кв м, першого 

поверху будівлі ветлікарні (Літ. А, а, а1). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, Бердянський район, с. Берестове, вул. Миру, 134. 



Балансоутримувач майна: ДУ „Бердянська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини”. Вартість виконання робіт з оцінки –  2 400 грн., строк виконання робіт з 

оцінки -  4 календарні дні  від дати підписання договору;   

вбудованого нежитлового приміщення № 17, загальною площею 6,20 кв м, першого 

поверху будівлі ветлікарні (Літ. А, а). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, Бердянський район, смт. Андріївка, вул. Нова,10.  Балансоутримувач майна:                    

ДУ „Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини”. Вартість виконання 

робіт з оцінки –  2 400 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати 

підписання договору;   

 вбудованого нежитлового приміщення № 7, загальною площею 8,10 кв м, першого 

поверху будівлі ветлікарні (Літ. А). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, 

Бердянський район, с. Дмитрівка,  вул. Решетнікова, 1. Балансоутримувач майна:                           

ДУ „Бердянська районна державна лікарня ветеринарної медицини”. Вартість виконання 

робіт з оцінки –  2 400 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати 

підписання договору. 

вбудованих нежитлових приміщень № 19, № 20, загальною площею 40,40 кв. м, 

будівлі (Літ. Б, б). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,                              

вул. Консульська,1-А. Балансоутримувач майна: ДУ „Бердянська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини”. Вартість виконання робіт з оцінки –  2 400 грн, строк 

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

3.Приватне підприємство „ Дніпротех і Ко ” на виконання робіт з оцінки об’єкта   

оренди:   

нежитлового приміщення № 104, вбудованого в другий поверх десятиповерхової 

будівлі Літ. Б-10, загальною площею 21,60 кв. м. 

нежитлового  приміщення № 47, вбудованого в перший поверх чотириповерхової 

будівлі Літ. А-4, загальною площею 43,80 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,                                   

пр. Б. Хмельницького, 18; Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 20. 

Вартість виконання робіт з оцінки –  3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки -  5 

календарних днів  від дати підписання договору;   

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

частини приміщення їдальні  № 12, площею 100,0 кв.м, нежитлових приміщень                                                

№№ 36, 37, 38, загальною площею 169,6 кв.м, першого поверху будівлі (Літ. А-4, А1-3). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9. Балансоутримувач 



майна: ДНЗ „Запорізький професійний ліцей автотранспорту”. Вартість виконання  робіт з 

оцінки –  3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів  від дати 

підписання договору. 

5. Фізична особа - підприємець  Банас О.Ф. на виконання робіт з  оцінки об’єктів 

оренди:  

нежитлового приміщення № 1-2, загальною площею  19,0 кв.м, першого поверху 

будівлі (Літ. А). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Оріхівський р-н ,                    

м. Оріхів,   вул. Шевченка, 15. Балансоутримувач майна Головне управління статистики у 

Запорізькій області.  Вартість виконання робіт з оцінки –  3 990 грн, строк виконання робіт 

з оцінки -  4 календарні дні  від дати підписання договору.  

нежитлового приміщення № 52, загальною площею 17,30 кв м, першого поверху 

чотириповерхової будівлі адміністративно-учбового корпусу (Літ. А-4). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,                                              

пр. Б.Хмельницького, 20. Балансоутримувач майна: Таврійський державний  

агротехнологічний університет.  Вартість виконання робіт з оцінки –  3 990 грн, строк 

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

6. Фізична особа - підприємець Жуган В.С. на виконання робіт з  оцінки об’єктів  

оренди:   

частини замощення І (інв. № 40014), загальною площею 120,0 кв.м. 

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

Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП „Адміністрація морських портів України”. 

Вартість виконання робіт з оцінки –  3 987 грн, строк виконання робіт з оцінки -  4 

календарні дні  від дати підписання договору.   

нежитлового приміщення № 87, вбудованого в перший поверх чотириповерхової 

будівлі Літ. А-4, загальною площею 17,60 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 20. Балансоутримувач майна: 

Таврійський державний  агротехнологічний університет. Вартість виконання робіт з 

оцінки –  3 987 грн, строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати 

підписання договору.   

 


