
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 06.12.2018 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 06.12.2018, переможцями 

визначено: 

 1. Фізична особа-підприємець Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди, а саме:  нежитлового приміщення  № 1 (у складі  приміщень з №1 
по №24 включно, №26, №27),  загальною площею 808,7 кв.м.  підвального  поверху  
будівлі  учбового  корпусу (літ. А-4, А¹, А²), реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ030. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,пр. Соборний, 117. 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 –   
3 550 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання 
договору. 

 2. Товариство з обмеженою відповідальністю  «Южтрансінвест» на виконання 
робіт з оцінки об’єктів  оренди, а саме:  

 - частини даху площею 7,0 кв.м будівлі та 1/10 частини металевої труби котельні. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, Великобілозерський район,                       
с. Велика Білозерка, вул. 8 Березня, 1-Б. Мета  проведення незалежної  оцінки:  
визначення    ринкової  вартості  об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з метою 
продовження терміну дії Договору оренди. Балансоутримувач майна: Кам’янське 
міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання  робіт з  оцінки –                           
3 750 грн., строк виконання робіт з оцінки –  5   календарних днів  від дати підписання 
договору. 

 - нежитлових приміщень з №30 по №36 включно, з №38 по №40 включно,                       
з №42 по №53 включно, з №55 по №59 включно, з №61 по №79 включно, площею                           
640,8 кв.м, першого поверху триповерхової будівлі їдальні (літ. А-3), реєстровий номер 
05755571.4.АААДЕВ056 та індивідуально визначене майно (у кількості 32 одиниць).      
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 9. Мета  
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  
розрахунку  орендної  плати  з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: орендоване майно не увійшло при корпоратизації Запорізького 
заводу „Перетворювач”  до статутного капіталу ПАТ «Запорізький завод  «Перетворювач» 
та залишилось на його балансі. Вартість виконання  робіт з  оцінки – 6 450 грн, строк 
виконання робіт з оцінки –  5  календарних днів  від дати підписання договору. 

 3. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з 
оцінки об’єктів оренди, а саме:  вбудованих    в  шостий  поверх  дорослої поліклініки на 
850 відвідувачів (літер І-7, нежитлових приміщень №№ 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-23,                               
6-24, 6-25, 6-26, 6-27, 6-28, 6-29, 6-30, 6-31, 6-32,  6-33, 6-34, 6-35 загальною площею                     
332,6 кв.м.);  вбудованих в шостий поверх стаціонару для дітей на 60 ліжок з поліклінікою  
(літер Л¹-7, приміщень №№ 601, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 616, 618, 619, 621, 623, 626, 
632, 637, 642 та частини приміщення  №625, загальною площею 239,1 кв.м.), загальною 
площею 571,70 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                         
м. Енергодар, пр. Будівельників, 33. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з метою продовження  
терміну дії Договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад 
«Спеціалізована медико-санітарна частина  № 1»  Міністерства  охорони   здоров’я  
України. Вартість виконання  робіт з   оцінки – 3 900  грн., строк виконання робіт з оцінки 
–  5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

- частини даху, загальною площею 15,0 кв.м, будівлі учбового корпусу № 5   (Літ.А5-5). 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета  проведення 



незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку  
орендної  плати  з  метою укладання  Договору оренди. Балансоутримувач майна: 
Запорізький  національний  технічний університет. Вартість виконання  робіт з   оцінки – 2 
300 грн., строк виконання робіт з оцінки –  4 календарні  дні  від дати підписання 
договору. 

 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Експерт» на виконання робіт з 
оцінки об’єктів оренди:   

 нежитлових приміщень №51, №52, загальною площею 57,8 кв м, першого поверху 
будівлі центру науково-технічної інформації (Літ.А-10). Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 77.  Мета проведення незалежної  оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  укладання 
Договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП „ Центр науково-технічної інформації та 
сприяння інноваційному розвитку України”. Вартість виконання  робіт з  оцінки   –                        
2 450 грн, строк виконання робіт з оцінки –  5 календарних  днів  від дати підписання 
договору. 

 - нежитлового приміщення №50, загальною площею 35,3  кв м, першого поверху   
корпусу Б (Літ. Б-5). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 
буд.74-А. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, укладеного 
між ДП „УкрНДІспецсталь” та ТОВ”Український центр незалежних експертних 
досліджень „УКРЕКСПЕРТИЗА” за погодженням регіональним відділенням розміру 
орендної плати. Балансоутримувач майна: ДП «Український державний науково-
дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість виконання  
робіт з  оцінки   – 2 450 грн, строк виконання робіт з оцінки –  4 календарні  дні  від дати 
підписання договору.  

 5. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: частини  нежитлового приміщення № 75, загальною площею 2,0 кв м, першого 
поверху будівлі лікувального корпусу (Літ. Б-6). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                        
м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83.Мета  проведення незалежної  оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  
укладання Договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний 
університет. Вартість виконання  робіт з  оцінки   – 2 350 грн, строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група»  на 
виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: частини нежитлового приміщення №2, 
загальною площею 6,8 кв м, першого поверху будівлі технікуму (Літ. А-3). 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н,  м. Дніпрорудне,                  
пр. Ентузіастів, 23. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Дніпрорудненський індустріальний технікум. Вартість 
виконання  робіт з оцінки – 3 200 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4  календарні дні 
від дати підписання договору. 

 


