
Інформація  

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.10.2018 

 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.10.2018, переможцями 

визначено: 

 1. ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: частини 
вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,50 кв.м (літера В, частина 
коридору № 115), першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 1. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта,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 «Всеукраїнська експертна група» на 
виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: частин даху будівлі управління шлюзу 
(Літ. А-10,   інв. № 240),  загальною площею 7,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 240. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з  метою  продовження  
Договору  оренди від 19.09.2012   № 1223/167п/п, укладеного між Державним 
підприємством водних шляхів «Укводшлях» та Держаним підприємством «Адміністрація 
морських портів України» за погодженням регіональним відділенням розміру орендної 
плати. Балансоутримувач майна: Державне підприємство  водних шляхів «Укводшлях». 
Вартість виконання  робіт з   оцінки –  2 800 грн, строк виконання робіт з оцінки –   4 
календарні  дні  від дати підписання договору. 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю Юридичний центр «Бізнес - право"» 
на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: нежитлових приміщень                          
№№ 107, 107¹, 107², 107³ та частини коридору №1074, площею 8,6 кв м, частини коридору 
№114, площею 11,0 кв м, загальною площею 72,0 кв м, другого поверху адміністративної 
будівлі (Літ.А-11). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75. 
Мета проведення незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди Балансоутримувач майна: 
Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання  робіт з   оцінки 
–  2 770 грн, строк виконання робіт з оцінки –   4 календарні  дні  від дати підписання 
договору. 

 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертно – правова 
група» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

 - північної частини фасаду, загальною площею 36,00 кв.м, адміністративної будівлі 
(літера А-5, реєстровий номер 01038818.1.АААБЕЕ286) Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105. Мета  проведення незалежної  оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Басейнове 
управління водних ресурсів річок Приазов’я. Вартість виконання  робіт з   оцінки –                     
3 000 грн, строк виконання робіт з оцінки –   4 календарні  дні  від дати підписання 
договору; 

  - частини димової труби будівлі котельної в секторах  40º-90º; 150º-230º; 290º-340º. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, Вільнянський район,                     



село Михайлівка, вул. Шкільна, 5. Мета  проведення незалежної  оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження  
терміну  дії  договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне 
управління водного господарства. Вартість виконання  робіт з   оцінки –  3 200 грн, строк 
виконання робіт з оцінки –   4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

 5. Фізична особа - підприємець Добрун Анатолій Павлович   на виконання робіт з 
оцінки об’єкта  оренди:  нежитлових   приміщень   двоповерхової    будівлі    аптеки   I   
категорії   на   350 тис. рецептів  у  рік (літера А-2), загальною площею                                   
894,9 кв.м, а саме: приміщення з №1 по №7 включно, приміщення з №10 по №21 включно, 
приміщення з №26 по №39 включно, приміщення з №42 по №45 включно, приміщення з 
№48 по №52 включно. 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 – 4 150 грн., строк виконання робіт з оцінки –  
5  календарних днів  від дати підписання договору. 

 6. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитловогно приміщення 1 (приміщення № 536), площею  20,2 кв.м,        
вбудованого  в п’ятий поверх будівлі (літер А-6, реєстровий номер 
00190414.1.АААДКИ168). 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 – 2 800 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  
днів  від дати підписання договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


