
Інформація на сайт 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 11.10.2018 

 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 11.10.2018, переможцями 

визначено: 

 1. ТОВ  «Южтрансінвест» на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: 
вбудованого  нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі корпусу № 2  (літера 
А-3, приміщення № 96 ), загальною площею 3,0 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. 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 – 2 300 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5   календарних днів  від дати підписання договору. 

 2.  Фізична особа - підприємець Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт з 
оцінки об’єктів оренди: нежитлового приміщення № 350 на другому поверсі будівлі 
головного  корпусу загальною площею 12,4 кв. м.   Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
м. Запоріжжя,  вул. Жуковського, буд. 64. 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 – 2 300 грн, строк 
виконання робіт з оцінки –  4  календарні  дні  від дати підписання договору. 

 нежитлових приміщень  № 41, № 41а, № 42, № 43, загальною площею 44,6 кв. м., 
першого поверху господарського корпусу з котельною і кисневою станцією, що стоїть 
окремо (літер Д2-1). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Енергодар,                                   
пр. Будівельників, 33.Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  
Договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована 
медико - санітарна   частина  № 1»  Міністерства  охорони   здоров’я  України. Вартість 
виконання  робіт з оцінки – 3 300 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: частини  залу №1, площею 27,0 кв м, 
та площі загального користування - 4,88 кв м, загальною площею 31,88 кв м, другого 
поверху будівлі їдальні (інв.№5170, Літ. ”Б-2”) 

 частини обідньої зали №47, площею 24,0 кв м, та площі загального користування                            
- 6,81 кв м, загальною площею 30,81 кв м, другого поверху будівлі їдальні                          
(інв.№5504, Літ. ”Д-2”). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. 
Енергодар, вул. Промислова,17; Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова,52; 
Вартість виконання  робіт з   оцінки –  3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки –                          
4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

 нежитлового  приміщення недіючої водонапірної вежі № 1 площею 21,58 кв.м та 
частини  асфальтобетонного замощення № 2 площею 19,61 кв.м, загальною площею    
41,19 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська,10. Мета  
проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної 



інженерної академії.  Вартість виконання  робіт з   оцінки –  3 200 грн, строк виконання 
робіт з оцінки –   4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

 4. Фізична особа - підприємець Добрун Анатолій Павлович   на виконання робіт з 
оцінки об’єкта  оренди:  частини  нежитлового приміщення №23, загальною площею 
18,0 кв м, першого поверху будівлі технікуму (Літ.А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне,  пр. Ентузіастів, 23. Мета  проведення 
незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку  орендної  
плати  з  метою  укладання Договору оренди. Балансоутримувач майна: 
Дніпрорудненський  індустріальний технікум. Вартість виконання  робіт з оцінки – 
3 150 грн, строк виконання робіт з оцінки –  5  календарних днів  від дати підписання 
договору. 

 приміщень №№10,11,12, будівлі Літ. Г, реєстровий номер 
05402565.3.ТМЯВЖЮ029, загальною площею 38,6 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, ідентифікаційний код  ЄДРПОУ 05402565. 
Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки –  
5 календарних днів  від дати підписання договору. 

5. Фізична особа - підприємець Литвиненко Георгій Георгійович   на виконання робіт з 
оцінки об’єктів  оренди: нежитлових  приміщень  з № 1 по № 6 включно, №№ 58, 59, 60, 
61 та частини приміщення № 57 спільного користування  (площею 41,3 кв.м), загальною 
площею 218,00 кв.м, першого поверху триповерхової будівлі (Літ. А-3). 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 50. Мета  проведення 
незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою укладення Договору оренди. Балансоутримувач майна: Регіональне  
відділення  Фонду  державного майна  України по Запорізькій області. Вартість виконання  
робіт з оцінки – 2 400 грн., строк виконання робіт з оцінки –  5  календарних днів  від дати 
підписання договору. 

 нежитлових  приміщень №1-2а, №1-52 першого поверху п’ятиповерхової будівлі 
(літера Ж-5) головного корпусу з поліклінікою, загальною площею 45,70 кв. м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Енергодар,                                   
пр. Будівельників, 33. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  
Договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована 
медико - санітарна   частина  № 1»  Міністерства  охорони   здоров’я  України. Вартість 
виконання  робіт з оцінки – 3 000 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, а саме: вбудованого  нежитлового  приміщення 
№ 329 (у складі приміщень №1,2), загальною площею 24,9 кв.м, яке розташоване на 
третьому поверсі будівлі (літер 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 
дії  Договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Український 
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість 
виконання  робіт з   оцінки –  2 300 грн, строк виконання робіт з оцінки –   4 календарні  
дні  від дати підписання договору. 

 

 



 7 . Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання робіт з 
оцінки об’єкта  оренди: державного  нерухомого   майна – нежитлових  приміщень  
чотириповерхової будівлі, загальною площею 77,10 кв.м,  а саме: 

- нежитлових приміщень, вбудованих в цокольний поверх будівлі (літ. А-4, 
приміщення 2, частини приміщення VII), площею 13,60 кв.м; 

- нежитлових  приміщення вбудованих в перший поверх будівлі (літ. А-4, 
приміщення 1, частини приміщення з № 4 по № 6 включно, площею 53,50 кв.м, в 
спільному користуванні частини приміщень з № 1 по № 3 включно, площею 10,00 кв.м.) 

 Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Гуляйполе,                               
вул. Шевченка, 16. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження  терміну  дії  
Договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».  Вартість виконання  робіт з   
оцінки –  3 180 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5  календарних  днів  від дати 
підписання договору. 

 

 


