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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 06.03.2019 
 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 06.03.2019, переможцями 
визначено: 

 
1. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, 

а саме: нежитлових приміщень з №21 по № 25 включно, частини коридору № 39, площею 
9,47 кв. м, першого поверху; нежитлових приміщень з № 40 по № 60 включно другого 
поверху, загальною площею 380,1 кв. м, будівлі (Літ. А-2). Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Гоголя, 1. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Енергодарське 
об'єднане управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області. Вартість 
виконання робіт з оцінки –3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від 
дати підписання договору. 

2. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди, а саме: частини нежитлового приміщення № 147 вбудованого в 
третій поверх громадсько-побутового блоку (літ. А¹-2) загальною площею 5,20 кв. м; 
частини даху громадсько-побутового блоку (літ. А¹-2), загальною  площею 90,19 кв. м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова,146А. 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 «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник». 
Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 
календарні дні від дати підписання договору. 

3. Фізична особа-підприємець Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди, а саме: умовно виділеної частини замощення „І”, загальною 
площею 16,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 
Гоголя, 64а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 400 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’єкта оренди: нежитлового приміщення № 522 (у складі: коридору № 1 площею 
3,4 кв. м., лабораторії № 2 площею 5,8 кв.м, лабораторії № 3 площею 32,1 кв.м, лабораторії 
№ 4 площею 6,0 кв. м.), загальною площею 47,3 кв.м, яке розташоване на п’ятому поверсі 
будівлі (літера А-6). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 
Патріотична, 74-А. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Український науково - 
дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 450грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання 
договору.  

5. Фізична особа-підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт 
з оцінки об’єктів оренди: 

- державного нерухомого майна (гідротехнічної споруди), а саме: греблі земляної 
нагульного ставу інв. № 465. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Василівка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 



оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Державне підприємство „Укрриба”. Вартість виконання робіт з 
оцінки–5 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання 
договору; 

- вбудованого в будівлю складу (літера Г) нежитлового приміщення №1 площею 
11,3 кв.м та приміщення № 4 (у складі приміщень №1, №2, №3) площею 36,5 кв.м учбової 
майстерні (літера В), загальною площею 47,8 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний вищий 
навчальний заклад „Запорізький будівельний коледж”. Вартість виконання робіт з оцінки–
2 650 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати підписання договору. 

6.Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група»  на 
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованих в перший поверх будівлі гуртожитку 
(літера А-5) нежитлових приміщень №36, №37, загальною площею 68,9 кв.м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад „Запорізький будівельний 
коледж”. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 
календарні дні від дати підписання договору.  

  
 
 


