
 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 12.07.2018 

 

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

відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 12.07.2018 

переможцями визначено: 

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

оцінки об’єкта  оренди: нежитлових приміщень з №1 по №8 включно, загальною площею 

201,30 кв.м. вбудованих в підвальний поверх будівлі гуртожитку (літера А-9). 

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

пр. Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії  Договору 

оренди. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад „Дніпрорудненський 

професійний ліцей”. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 750грн., строк виконання робіт 

з оцінки – 5  календарних днів від дати підписання договору. 

 2. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт з 

оцінки об’єкта  оренди: частини даху будівлі (Літ. В-2), реєстровий номер 

08588694.2.ААААЕЛ116, загальною площею 50,00 кв. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65.  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 Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Вартість виконання  робіт 

з оцінки – 2 700 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  дні  від дати 

підписання договору. 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- правова 

група”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: нежитлового приміщення № 128, 

загальною площею  6,5 кв.м., першого поверху лікарняного 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 продовження терміну дії  Договору оренди.   

Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет.     Вартість 

виконання  робіт з оцінки – 2 700 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4  календарних 

днів від дати підписання договору. 

 4. Фізична особа підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: державне майно, що перебуває на балансі                                   

ПрАТ „Запорізький абразивний комбінат” та не увійшло до його статутного капіталу в 

процесі приватизації, а саме: будівлі, споруди, мережі у складі: відділення плавки з 

відділенням випарки і газоочищення (інв. № 511000025), інженерний тунель (2 одиниці) 

(інв. № 521000019), внутрішньоцехові нізковольтні кабельні мережі (інв. № 531000501),  

індивідуально визначене майно (обладнання) у кількості 413 од. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44. Мета проведення незалежної 

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

метою укладання Договору оренди. Вартість виконання  робіт з оцінки – 35 000 грн., строк 

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

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

нежитлового приміщення № 8 (у складі приміщень з № 1 по № 4 включно), загальною 

площею 75,0 кв.м., першого поверху будівлі (Літ. А), реєстровий номер 

08680106.1.РЯТРЮВ483.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., c. Біленьке, 

вул. Запорізька, 40.  Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 



об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії  Договору 

оренди. Балансоутримувач майна: ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої 

служби України  (№99)". Вартість виконання  робіт з оцінки – 3050 грн., строк виконання 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мачигова 153 


