
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 
відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 16.11.2018, 

переможцями визначено: 

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю юридичний центр «Бізнес - право» на 
виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: нежитлових приміщень будівлі, 
(реєстровий  № 00239066.2.АААДКЖ410)   збірно-розбірного складу (літ. З´), інвентарний 
номер 56, а саме: приміщення з №1 по №26 включно, загальною площею 1089,9 кв.м. 
 Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова,1.Мета  проведення 
незалежної  оцінки:  визначення    ринкової   вартості  об’єкта оцінки для  розрахунку  
орендної  плати  з метою продовження терміну дії  Договору оренди. Балансоутримувач 
майна: Державне підприємство «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 
сільськогосподарського машинобудування». Вартість виконання  робіт з  оцінки – 
3 160 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:  

  - нежитлових  приміщень №137, №138, №140 та частини приміщення  №135 
площею 8,95 кв.м. першого поверху учбового корпусу  №2 – гуртожитку  (Літ. Е-6, 
реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ029),  загальною  площею  42,05  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 
Вартість виконання  робіт з  оцінки – 2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки –                             
4   календарні дні  від дати підписання договору. 

 - вбудованого в одноповерхову будівлю, реєстровий номер 
02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлового приміщення (літ. А-1, приміщення № 26), 
загальною площею 12,90 кв.м та одноповерхова будівля сараю (літ. Г), реєстровий номер 
02360576.31.АААДЕ925,   загальною площею 6,10 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2.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 –                              
3 500 грн, 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:  

 частини нежитлового приміщення № 185, загальною площею 2,0 кв. м., першого 
поверху будівлі гуртожитку (літера А-9), реєстровий номер 02125237.1.ЦСЮЯУУ068. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,  м. Мелітополь, вул. Івана 
Алексєєва, буд. 9. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для  розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  
Договору  оренди.     Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького. Вартість виконання  робіт з   оцінки –                                 
3 180 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5  календарних  днів  від дати підписання 
договору. 

- вбудованих  в перший поверх двоповерхової будівлі відділу статистики (реєстровий 
номер 02360576.31.АААДЕЕ931), нежитлові приміщення                             (літ. А-2, 
приміщення  № 4,  № 12 та частин  приміщень спільного користування площею 9,5 кв.м), 
загальною  площею  49,50 кв.м . Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, 
м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, буд.11. 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 –  
3 180 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5  календарних  днів  від дати підписання 
договору. 

 4. Фізична особа підприємець Перевай Володимир Сергійович  на виконання робіт 
з оцінки об’єкта  оренди, а саме: навісу (Літ. Я), загальною площею 10,1 кв м, що входить 
до складу історико-культурного комплексу „Запорозька Січ” та перебуває на балансі 
Національного заповідника «Хортиця». Місцезнаходження об'єкта оцінки:                            
м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 10. Мета проведення незалежної  оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку орендної плати з метою укладання   
Договору оренди.  Вартість виконання  робіт з  оцінки – 2 700 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 4   календарні дні  від дати підписання договору. 

 5. Товариство з обмеженою відповідальністю центр «Бізнесінформ» на виконання 
робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: нежитлових приміщень цокольного поверху 
одинадцятиповерхової будівлі (літера А-11, кабінет №27 (49,2 кв.м), комори №28                             
(3,3 кв.м), допоміжного приміщення №29 (10,7 кв.м) та частини кабінету  №26 (12 кв.м) 
загальною площею 75,2 кв.м), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. 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 – 2 770 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4  календарні дні  від дати підписання 
договору. 

 6. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а 
саме: частини    нежитлового     приміщення     холу     № 101   першого   поверху   будівлі    
(Літ. АА¹ А²ВВ¹вв¹аа¹), загальною площею 8,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, буд.59. 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 – 
3 100  грн, строк виконання робіт з оцінки –  4 календарні  дні  від дати підписання 
договору. 

 


