
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 20.07.2017 

 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 20.07.2017, переможцями 
визначено: 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  
на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: 

нежитлового приміщення № 212, загальною площею 40,20 кв м, другого поверху 
будівлі   (Літ. Б). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,                     
вул. Горького, 6.  Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП „Адміністрація 
морських портів України”.  Вартість виконання робіт з оцінки –  4050 грн., строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних  днів  від дати підписання договору.  

нежитлового приміщення № 213, загальною площею 21,60 кв м, другого поверху 
будівлі   (Літ. Б). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,                     
вул. Горького, 6.  Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП „Адміністрація 
морських портів України”.  Вартість виконання робіт з оцінки –  4050 грн., строк 
виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлових приміщень  № 8, № 9, площею 2,00 кв м, першого поверху будівлі 
контори управління (Літ. А-3) та частини оглядового майданчика радіощогли, інвент.                   
№ 10490024, площею 1,00 кв м, загальною площею 3,00 кв м. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: Запорізька область, Вільнянський район, с. Михайлівка, вул. Шкільна, буд 5.  
Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства. 
Вартість виконання робіт з оцінки –  4050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 
календарних  днів  від дати підписання договору. 

вбудованих в п’ятий поверх будівлі центру науково-технічної інформації                        
(Літ. А-10) нежитлових приміщень з № 120 по № 135 включно та сходових клітин І та 
ІІ, загальною площею 392,60 кв м; вбудованих в технічний поверх будівлі центру 
науково-технічної інформації (Літ. А-10), нежитлових приміщення з № 251 по № 254 
включно та частини нежитлового приміщення № 250, площею 1,85 кв м, загальною 
площею 67,35 кв. м, всього загальна площа складає 459,95 кв м. Місцезнаходження 
об'єкта оцінки:  м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 77. Балансоутримувач майна: ДП 
„Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України”. 
Вартість виконання робіт з оцінки –  4050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 
календарних  днів  від дати підписання договору 

вбудованих в підвальний та перший поверх житлового будинку (Літера А-5, 
реєстровий номер 186542.38.ААБААЕ430) нежитлових приміщень, загальною площею 
670,22 кв.м., що перебувають на балансі ПАТ „Запорізький завод феросплавів” та не 
увійшли до його статутного капіталу при приватизації, а саме: 

- приміщення № ІІ (частини приміщення з №1 по №17 включно), приміщення                    
№ ІІІ (частини приміщення з №1 по №15 включно), площею 606,70 кв.м., першого 
поверху; 

- приміщення № І (частини приміщення з №1 по № 3 включно), площею 54,4 
кв.м.,  підвального поверху; 

- площа спільного користування - 9,12 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 3-А.  Вартість 
виконання робіт з оцінки –  4050 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’єкта  оренди: 

вбудованого нежитлового приміщення №3-27, загальною площею 11,4 кв.м., 
третього поверху будівлі дорослої поліклініки на 850 відвідувачів  (літер І-7, І¹-3).  
Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71502, Запорізька область, м. Енергодар,                                       
пр. Будівельників, буд. 33. Балансоутримувач майна: державний заклад „Спеціалізована 
медико-санітарна частина №1” Міністерства охорони здоров`я України, ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ 34247637.  Вартість виконання робіт з оцінки –  3 980 грн., строк виконання 
робіт з оцінки -  4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

3. Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки 
об’єктів оренди, а саме:  

основних будівель (Літ. А), площею 1021,60 кв м, (Літ. Б), площею 126,40 кв м, 
(Літ. В), площею 278,90 кв м, (Літ. Г), площею 277,50 кв м, (Літ. Жжж'ж2), площею 
1175,40 кв м, (Літ. З), площею 92,10 кв м, складу для води (Літ. Р), трансформаторної 
(Літ. С), насосної (Літ. У), сторожки (Літ. Ф), вбиральні (Літ. Ц), навісів (Літ. И, К, Л, 
М, Н, О, П). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,                                
вул. Макарова, 49. Балансоутримувач майна: ДП „База відбочинку „Янтар”. Вартість 
виконання робіт з оцінки –  7 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  
днів  від дати підписання договору. 

нежитлових приміщень №48, №49, №51, №52, №53, №57, площею 167,4 кв. м., 
першого поверху двоповерхової будівлі (літера А-2, Б-2), реєстровий номер 
02549227.1.ИФБМУС002. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                             
вул. Вишневського, буд.2. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад 
„Запорізький правобережний професійний ліцей. Вартість виконання робіт з                             
оцінки –  3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 
підписання договору. 

частини нежитлового приміщення коридору № V, площею 2,0 кв.м, першого 
поверху чотирьохповерхової адміністративної будівлі (Літера АА1,А2). 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7.                                
Балансоутримувач майна: ДП “БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ПОРТ”. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки 
- 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

  4. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єктів 
оренди:  

частини даху, загальною площею 20,00 кв м, двоповерхової будівлі магазину                           
(Літ. А-2). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 69-А.  
Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну „Військторгсервіс”. Вартість 
виконання робіт з оцінки –  3 970 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  
днів  від дати підписання договору. 

частина вбудованого нежитлового приміщення № 109, загальною площею 1,50 кв 
м, першого поверху двоповерхової будівлі (Літ. А) учбового корпусу № 1, реєстровий № 
02125220.1.ФСНТКК035. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. 
Бердянськ, вул. Шмідта, 4. Балансоутримувач майна: Бердянський державний  
педагогічний  університет. Вартість виконання робіт з оцінки –  4 000 грн., строк 
виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

вбудованого в цокольний поверх житлового будинку (Літера А-5, реєстровий 
номер 186542.50.ААБААЕ464) нежитлового  приміщення 79 (частин приміщень з №1 



по №30 включно), загальною площею 320,4 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                           
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 3. Балансоутримувач майна: ПАТ „Запорізький завод 
феросплавів” майно що не увійшло до його статутного капіталу при приватизації. 
Вартість виконання робіт з оцінки –  4000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 
календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлового приміщення № 6, загальною площею 51,0 кв.м., будівлі (Літ. А), 
інвентарний номер 10311038.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 
Запорізький р-н, c. Біленьке, вул. Запорізька, 34. Балансоутримувач майна: ДП 
„ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№ 99)”. 
Вартість виконання робіт з оцінки –  4 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 
календарних  днів  від дати підписання договору. 

 


