
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 23.08.2018 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 23.08.2018, 

переможцями визначено: 

1.Фізична особа - підприємець Жуган Віра Станіславівна  на виконання робіт з 

оцінки об’єкта  оренди: вбудованих в перший поверх будівлі навчального корпусу № 1 

нежитлових приміщень  (Літ. Ааа
1
, прим. № 152, № 153, № 154)  загальною площею                          

34,10 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,                        

вул. Шмідта, буд. 4. Мета  проведення незалежної  оцінки:  визначення    ринкової   

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

дії  Договору оренди.  Балансоутримувач майна: Бердянський державний  

педагогічний університет. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 000 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’єкта  оренди: ¼ частини радіощогли (інв. № 10440030) та нежитлового 

приміщення № 12, загальною площею 10,10 кв. м, будівлі ремонтно-механічної майстерні 

(Літ. Ж-1), реєстровий номер 01034359.98.ЖГИУДР084.Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька обл., Якимівський р-н,  c. Новоданилівка, вул. Леніна, 22/1. Мета  проведення 

незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки ля  розрахунку орендної 

плати з метою продовження терміну дії  Договору оренди.  Балансоутримувач майна: 

Якимівське  міжрайонне  управління водного господарства Запорізького обласного 

управління водних ресурсів. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 700 грн., строк 

виконання робіт з оцінки - 4  календарні дні від дати підписання договору. 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» 

на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: частини нежитлового приміщення №  63, 

загальною площею 2,00 кв. м, на першому поверсі семиповерхової будівлі (Літ. А-7), 

реєстровий № 8592187.1.ТГЧЮБР107.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 

вул. Олександра  Матросова, 29.  Мета   проведення   незалежної оцінки:  визначення 

ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку орендної плати з метою продовження 

терміну дії  Договору оренди.     Балансоутримувач майна: ГУМВС України в 

Запорізькій області. Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 300  грн., 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: нежитлових приміщень №90, №89, №88а, № 88, загальною 

площею 56,0 кв.м., першого поверху учбового корпусу №2 – гуртожитку  (літера Е-6, 

реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ026). 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 Запорізької державної інженерної академії. Вартість виконання  

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

підписання договору. 
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 5. Товариство з обмеженою відповідальністю „Майно та право” на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди: нежитлового приміщення №1-17, загальною площею 11,03 

кв м, другого поверху адміністративної будівлі (Літ.А-1).  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька обл., Приазовський р-н, смт. Приазовське, вул. Пушкіна,4.  Мета  

проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  

розрахунку  орендної  плати  з  метою  укладання  Договору оренди. Балансоутримувач 

майна: Приморське об'єднання  управління Пенсійного фонду України в Запорізькій 

області. Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 940 грн., строк виконання робіт з оцінки – 

5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 6. Приватне підприємство «Дніпротех і К
о
» на виконання робіт з оцінки об’єкта  

оренди: приміщень з №1 по №4 включно, загальною площею 154,0 кв м, будівлі складу 

№8, що знаходиться в побутово-технічній зоні аеродрому  (№54 по генеральному плану). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд,13. Мета  проведення 

незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 

плати з метою продовження договору оренди, укладеного ДП „Українська авіаційна 

транспортна компанія” з фізичною особою – підприємцем Попенком Олексієм 

Вікторовичем за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. 

Балансоутримувач майна: ДП „Українська авіаційна транспортна компанія”  Вартість 

виконання  робіт з  оцінки – 2 500 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

  7. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- 

правова група”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: нежитлових  приміщень  з 

№224 по №235 включно, загальною площею 545,7 кв м, другого поверху будівлі                         

(Літ. АА').    Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,                                                                                          

вул. Свободи – вул.12 Грудня, 2/13. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення 

ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 

договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський економіко-гуманітарний коледж 

Бердянського державного педагогічного університету. Вартість виконання  робіт з оцінки 

– 3 200 грн., строк виконання робіт з оцінки -    4  календарні дні від дати підписання 

договору. 

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: державного нерухомого майна, загальною площе  3211,80 кв м, що 

перебуває на балансі ВП „Запорізька атомна електростанція” ДП „Національна атомна 

енергогенеруюча компанія „Енергоатом”, а саме: 

вбудованих нежитлових приміщень №105/1, №105/2, №105/3, площею 55,9 кв м, 

частини приміщення №105, площею 18,0 кв м, частин приміщень №100/1, №102, №108, 

№108/1, площею 2,2 кв м, загальною площею 76,1 кв м, першого поверху виробничого 

будинку НТЦ корпусу А (Літ. зЯ-1, зЯ-2), інв.№180/1/677, за адресою: Запорізька обл.,                                      

м. Енергодар, вул. Промислова, 133; 

вбудованих нежитлових приміщень, загальною площею 1 532,3 кв. м, будівлі                                

їдальні 18 на 550 місць (Літ. 2О-2), інв.№300/1/675, у складі:  приміщення №3, площею 

49,3 кв м, частини приміщення №4, площею 111,3 кв м, приміщень з №5 по №11 включно, 

№ 15, №19, №20, №21, з №30 по №40 включно, з №43 по №49 включно, №51 №59 

загальною площею 644,1 кв м, першого поверху, частини приміщення №74, площею                

84,2 кв. м, приміщень №75, №76, №79, №80, з №82 по №84 включно, з №86 по №90 
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включно, №94, №95, з №97 по №101 включно, загальною площею 649,3 кв. м, другого 

поверху; частин приміщень загального користування №14, №16, №17, з №22 по №24 

включно, №26, №27, №29, №41, №42, №І першого поверху та частин приміщень №78, 

№81, №85, №93 другого поверху, загальною площею 238,9 кв м; за адресою: Запорізька 

обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133; 

вбудованих нежитлових приміщень, загальною площею 1 391,5 кв м, будівлі                       

їдальні 11 на 300 місць (Літ. 2Ц-2), інв.№980/1/676, у складі: приміщень з №2 по №13 

включно, №20, загальною площею 165,6 кв м, підвалу; приміщень №102, №102-1, з №109 

по №111 включно, частини приміщення №112, площею 57,8 кв м, приміщень з №113 по 

№116 включно, №118, №119, №121, №122, з №124 по №128 включно, №130, №131, №134, 

з №136 по №138 включно, №145, №146, загальною площею 543,8 кв м, першого поверху; 

частини приміщення №209 площею 3,5 кв м, приміщень з №210 по №220 включно, №223, 

№224, №224-1, №224-2, №225, №225-1, №227, №229, загальною площею 517,7 кв м, 

другого поверху; частин приміщень загального користування з №15 по №17-1 включно, 

№18, №21 підвалу; приміщень №103, №120, №120-1, №123, №129, №129-1, №132, №132-

1, №133, №133-1, №140, №142 з №143 по №143-5 включно, з №147 по №149 включно, 

першого поверху; приміщень №221, №222, № 228 другого поверху, загальною площею 

164,4 кв м, за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133; 

вбудованих нежитлових приміщень №116-2, №116-3, площею 17,6 кв м, частин 

приміщення №116-1, площею 18,0 кв м, частин  приміщень №109-1, №109-2, №118, №119, 

площею 2,5 кв м, загальною площею 38,1 кв м, першого поверху службово-побутового 

корпусу (нов. бази ВКО) (літ.А-3), інв.№5175/1/680, за адресою: Запорізька обл.,                       

м. Енергодар,  вул. Промислова, 122; 

вбудованого нежитлового приміщення №2-8, площею 34,6 кв м, частин                                                

приміщення №2-12, площею 18,0 кв м, другого поверху; частин приміщень №1-1,                             

№1-2, №1-І, №1-5 першого поверху,  приміщень №2-І, №2-5 другого поверху, площею                        

6,2 кв м, загальною площею 58,8 кв м, столової (літ.Л-2), інв №5274/1/679, за адресою: 

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 61; 

вбудованих нежитлових приміщень з №21 по №23 включно, з №27 по №30 

включно, площею 94,9 кв м, частини приміщення №31, площею 18,0 кв м, частин 

приміщень №20, №25, площею 2,1 кв м, загальною площею 115,0 кв м, першого поверху 

будівлі головного корпусу гаражу на 50 а/м  (Літ. Е-2, Е-1), інв.№102/2/678, за адресою: 

Запорізька обл.,   м. Енергодар, вул. Комунальна, 6.  Мета проведення незалежної 

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

метою укладання  Договору оренди. На участь у конкурсі не надійшло жодної заяви від 

суб’єктів оціночної діяльності, у зв’язку з цим конкурс вважається таким, що не 

відбувся.  


