
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 11.05.2018 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 11.05.2018 

переможцями визначено: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- 

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

частини нежитлового приміщення №253, загальною площею 2,0 кв м, другого 

поверху будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу 

№132 (літ.А-8); частини нежитлового приміщення №32, загальною площею 2,0 кв м, 

першого поверху корпусу №22 (літ.С-4). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 

вул. Іванова,2.Мета  проведення незалежної  оцінки:  визначення ринкової вартості 

об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди 

підприємством із суб'єктом господарювання. Балансоутримувач майна: ДП „Запорізьке 

машинобудівне конструкторське бюро „Прогрес” імені академіка О.Г. Івченка”.  Вартість 

виконання  робіт з оцінки – 2 380 грн., строк виконання робіт  з оцінки  - 4 календарні дні 

від дати підписання договору. 

2. Фізична особа - підприємець Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з 

оцінки об’єкта  оренди:  

 вбудованого напівпідвального нежитлового приміщення № 7 в дев'ятиповерховому 

гуртожитку (Літ. А-9), загальною площею 10,20 кв м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60. 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 350грн., строк 

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

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

робіт з оцінки об’єктів оренди: 

 нежитлового приміщення №19, площею 8,6 кв м, та частини приміщення спільного 

користування №17, площею 0,4 кв м, загальною площею 9,0 кв м, одноповерхової будівлі 

(Літ. А-1).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. 

Торговий, 2. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта  

оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  укладання   Договору  оренди. 
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Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. 

Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 300 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5  

календарних днів від дати підписання договору. 

 нежитлового приміщення № 67, загальною площею 9,0 кв м, першого поверху 

будівлі служби охорони здоров'я (Літ. Г-5).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. 

Запоріжжя,  вул. Олександра Матросова, 29. Мета   проведення   незалежної оцінки:   

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

укладання  Договору оренди.     Балансоутримувач майна: державна установа                            

«Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по 

Запорізькій області». Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 380 грн., строк виконання 

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

 4. Товариство з обмеженою відповідальністю Юридичний центр «Бізнес- 

право»  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди:   

 нежитлового приміщення № 101 та частини коридору № 92, площею 12,50 кв м, 

загальною площею 74,90 кв м, четвертого поверху будівлі навчального корпусу                          

(Літ. А-4). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 97-б.       

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

для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  укладання  Договору оренди. 

Балансоутримувач майна: Запорізький  авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка”. Вартість 

виконання  робіт з оцінки – 3 400 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні 

від дати підписання договору. 

 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» 

на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

 нежитлових приміщень з №29 по №33 включно, загальною площею 84,4 кв м, 

першого поверху одноповерхової будівлі їдальні (Літ. Б-1).   Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,  вул. Інтеркультурна, 390.  Мета   проведення   

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

орендної плати з метою укладання  Договору оренди.   

Балансоутримувач майна: Державний навчальний  заклад  «Мелітопольське вище 

професійне училище». Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 350  грн., строк виконання 

робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання договору 

 

 

 


