
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 24.05.2018 

 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 24.05.2018, переможцями 
визначено: 

 

 1. Приватне підприємство  „Аспект ”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  
оренди: нежитлового приміщення № 15-1, загальною площею 14,8 кв.м, першого поверху 
гуртожитку (Літ. А-5). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 
38. Мета  проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Вартість 
виконання  робіт з оцінки – 3 050 грн, строк виконання робіт  з оцінки – 5 календарних 
днів від дати підписання договору. 

2. Фізична особа - підприємець Литвиненко Георгій Георгійович   на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди: державного нерухомого майна загальною площею                  
275,6 кв.м, а саме:приміщення №6,7,8 підвального поверху учбового корпусу Літ. Б, 
реєстровий номер 02543845.1.ЧРЦАЯГ003, загальною площею 154,6 кв.м; приміщення 
№3, 4 першого поверху будівлі полігону літ. Д, реєстровий номер 
02543845.1.ЧРЦАЯГ005, загальною площею 154,6 кв.м; приміщення №26 другого поверху 
будівлі кінозалу Літ. Г-2, реєстровий номер 02543845.1.ЧРЦАЯГ003, загальною площею 
18,4 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Дніпрорудне,                    
пр. Ентузіастів, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії Договору 
оренди. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 700 грн, строк виконання робіт з оцінки –                         
5  календарних днів від дати підписання договору. 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» 
на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: частини даху, загальною площею 7,00 кв м, 
будівлі та ½ частини металевої труби котельні. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
Запорізька область, Великобілозерський район, c. Велика Білозерка, вул. 8 Березня, 1-Б. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати метою продовження терміну дії Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Кам'янське міжрайонне управління водного господарства. 
Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 
календарні  дні  від дати підписання договору. 

 4. Приватне підприємство „Дніпротех і Ко ” на виконання робіт з оцінки об’єкта  
оренди:  частини даху, загальною площею 15,00 кв м, дев'ятиповерхової будівлі. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Івана 
Алексєєва, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний  педагогічний  університет імені 
Богдана Хмельницького. Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 980  грн, строк виконання 
робіт з оцінки - 5  календарних днів від дати підписання договору. 

5. Фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович  на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди: будівлі бази відпочинку „Дружба” (Літ. А-2), загальною 
площею 619,3 кв.м, навіс (Літ. Б), замощення І, паркану № 2. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Садівництва - Хортиця, 1-Д. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової  вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою укладання Договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство  



„ДПІ „Запоріжцивільпроект”. Вартість виконання  робіт з оцінки – 5 800 грн, строк 
виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

6.Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на виконання робіт з оцінки 
об’єкта оренди: будівлі військомату Літ. А-3, реєстровий номер 1239559.82.ААББАА726, 
площею 1369,7 кв.м; будівлі гаражу Літ. Б, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ222, 
площею 45,9 кв.м; будівлі гаражу Літ. В, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ223, 
площею 19,3 кв.м; будівлі гаражу Літ. Г, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ224, 
площею 55,1 кв.м; будівлі гаражу Літ. И, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ225, 
площею 28,7 кв.м; навісу Літ. Д, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ226, площею            
6,3 кв.м; навісу Літ. З, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ227, площею 28,6 кв.м; 
огорожі, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ228 (огорожа №1, площею 19,6 кв.м; 
ворота №2, площею 10,2 кв.м.; огорожа № 3, площею 29,4 кв.м; ворота № 4, площею            
9,4 кв.м.; огорожа № 5, площею 70,8 кв.м; огорожа № 6, площею 65,2 кв.м; огорожа № 7, 
площею 32,8 кв.м.; огорожа №8, площею 21,2 кв.м; хвіртка 1 од.; огорожа № 10, площею 
20,3 кв.м.); замощення, реєстровий номер 1239559.82.ААВАВГ229 (замощення 
(асфальтове) І, площею 1059,0 кв.м; замощення (плити) ІІ, площею 37,0 кв.м; замощення 
(асфальтобетон) ІІІ, площею 495,0 кв.м), що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ 
„Запоріжбуд” у процесі приватизації. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Сталеварів, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 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.  

 

 

 

 


