
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 20.12.2018 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 20.12.2018, 

переможцями визначено: 

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлант плюс 2018» на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме:  нежитлових приміщень з №12 по №18 включно, з 
№20 по №23 включно, з №29 по №42 включно, з №44 по №53 включно та частини 
приміщення спільного користування № 1, площею 15,0 кв м, першого поверху; 
нежитлового приміщення №54, нежитлових приміщень з №59 по № 72 та частини 
приміщення спільного користування №58, площею 12,6 кв м, другого поверху, загальною 
площею 882,3 кв м, будівлі їдальні (Літ.В-2). Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, 18.  Мета  проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою укладання Договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський 
державний агротехнологічний університет.  Вартість виконання  робіт з  оцінки –                        
3 900 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання 
договору;  

 нежитлових приміщень з №34 по №36 включно, загальною площею 30,7 кв. м, 
першого поверху будівлі учбового корпусу №5 (Літ. А-3).  Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, 18.  Мета  проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою укладання Договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський 
державний агротехнологічний університет. Вартість виконання  робіт з  оцінки –                         
3 100 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання 
договору. 

 2. Фізична особа-підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлового приміщення №21, загальною площею 
84,58 кв. м, першого поверху будівлі учбового корпусу №1 (Літ. А-3). Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, 18. Мета  
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою укладання Договору оренди. Балансоутримувач 
майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість виконання  робіт 
з  оцінки –  3 100 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні  від дати 
підписання договору. 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- правова 
група”  на виконання робіт з оцінки об’єктів  оренди: нежитлових приміщень з №95 по 
№97 включно, загальною площею 46,0 кв. м, першого поверху будівлі учбового корпусу 
№2 (Літ. Б-10). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,                                                             
пр. Богдана Хмельницького, 18. Мета  проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання 
Договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний 
університет. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 100грн., строк виконання робіт з 
оцінки -    4  календарні дні від дати підписання договору. 

 4.  Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, 
№13, №14 першого поверху будівлі (літера А-2), загальною площею 106,7 кв.м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,                                   
вул. Чайковського, 53. 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  «Мелітопольський 
багатопрофільний  центр професійно – технічної освіти». Вартість виконання  робіт з 
оцінки –  3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки –  5 календарних  днів  від дати 
підписання договору. 

 5. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитлового приміщення №3 першого поверху триповерхової будівлі, загальною 
площею 15,9 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Токмак,                       
вул. Дружби, 230. 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 – 2 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 
5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


