
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 
відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.11.2018 

переможцями визначено: 

 1. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання робіт з 
оцінки об’єкта  оренди: окремо розташованого громадського  будинку   (літера А, 
приміщення з № 1 по № 18 включно), загальною площею 189,1 кв.м. Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59-А.  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 – 3 250 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних  днів  від дати підписання договору. 

 2. Фізична особа-підприємець Жуган Віра Станіславівна на виконання робіт з 
оцінки об’єктів оренди, а саме: частини  приміщення коридору № 39 учбового корпусу               
№ 3, реєстровий номер 02070849.2.АААККД968, площею 2,00 кв.м; частини приміщення 
вестибюлю № 44 учбового корпусу № 4, реєстровий номер 02070849.2.АААККД969, 
площею 2,00 кв.м.; частини приміщення коридору № 60 учбового корпусу №5, реєстровий 
номер 02070849.2.АААККД973, площею 2,0 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 – 3020 грн., 
строк виконання робіт з оцінки – 4   календарні дні  від дати підписання договору. 

 - нежитлового приміщення № 130, загальною площею  9,9 кв.м першого поверху 
будівлі (літ. В, В`в). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,                                
вул. Тепла/Пушкіна,3/2. 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 – 3020 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  приміщення №31 (№1а), 
площею 49,4 кв м, першого поверху будівлі (Літ. А-5); приміщень з №1-7 по                     
№1-24 включно, площею 376,80 кв м, та естакади №1-24а, площею 21,0 кв.м, першого 
поверху будівлі (Літ. А'-2), загальною площею 447,2 кв м. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова,10. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
укладання  Договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька державна  інженерна  
академія. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 300грн, строк виконання робіт з оцінки -    
4  календарні дні від дати підписання договору. 

 будівлі гаражу (літ. В), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ946, загальною 
площею 23,20 м2.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл. 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 управляння статистики у Запорізькій 
області. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 100грн, строк виконання робіт з оцінки -    
4  календарні дні від дати підписання договору. 

 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на 
виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: частини вестибюлю №1, загальною площею 
11,4 кв м, першого поверху будівлі (Літ.А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                           
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  укладання 
Договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька державна  інженерна  академія.. 



Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 300грн, строк виконання робіт з оцінки -                            
4  календарні дні від дати підписання договору 

 5. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитлового приміщення №4, загальною площею 12,5 кв м, першого поверху 
будівлі ветеринарної лікарні (Літ. А). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Оріхів, вул. Овчаренка, 164.Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  укладання Договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Оріхівська районна державна лікарня ветеринарної 
медицини. Вартість виконання  робіт з  оцінки   – 2 400 грн, строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

 6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Експерт» на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди:  приміщення  №327, загальною площею 41,9 кв м, третього  
поверху корпусу А (Літ.А -6), реєстровий номер 00190414.1.АААДКИ168.    
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд.74-А. Мета  
проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  
розрахунку  орендної  плати  продовження  терміну  дії Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: «Український державний науково-дослідний інститут 
спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість виконання  робіт з  оцінки   –                           
2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  днів  від дати підписання 
договору. 

 7. Фізична особа-підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлових приміщень №3-11,  №3-12 третього  поверху   
дорослої поліклініки  на 850 відвідувачів (літер І-7, І¹-3), загальною площею 13,2 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 – 3 100  грн., строк виконання робіт з оцінки –  5 календарних  днів  від 
дати підписання договору. 

 8. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а 
саме: нежитлового приміщення № 79, загальною площею 48,40 кв м, третього поверху 
будівлі центру науково-технічної інформації (Літ. А-10). Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 77. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з метою укладання  
Договору оренди.  Балансоутримувач майна: ДП „Ценр науково-технічної інформації та 
сприяння інноваційному розвитку України”.  Вартість виконання  робіт з   оцінки –                            
2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки –  5 календарних  днів  від дати підписання 
договору. 

 

 


