
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 31.01.2019 

 

За результатами конкурсів  з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які відбулися в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 31.01.2019, переможцями 

визначено: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно-правова 
група”  на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: нежитлового приміщення №92, 
загальною площею 14,1 кв м, другого поверху будівлі (Літ. Б-2). Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129.Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
укладання Договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 
«Запорізький професійний ліцей сервісу». Вартість виконання  робіт з оцінки – 2450 грн, 
строк виконання робіт з оцінки - 3 календарні дні від дати підписання договору. 

2. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а 
саме: вбудованого в перший поверх адміністративної будівлі (літера А-5, реєстровий 
номер 01038818.1.АААБЕЕ286), нежитлового приміщення № 64, загальною площею 
31,50 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 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 – 2400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних днів від дати підписання договору. 

3. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди, а саме: вбудованого в п’ятий поверх адміністративної будівлі 
(літера А-5), нежитлового приміщення № 225, загальною площею 15,60 кв.м. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 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 – 1500 грн., 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: нежитлових приміщень №№ 4-1, 4-2, 4-3, 
загальною площею 46,5 кв. м. першого поверху п’ятиповерхової будівлі (Літера А-5). 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл, м. Мелітополь,вул. Інтеркультурна, 
буд. 390. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії Договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад „Мелітопольське вище 
професійне училище”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3100грн, строк виконання 
робіт з оцінки - 4 календарні дні від дати підписання договору. 

5.Фізична особа підприємець - Башірова Лариса Олексіївна на виконання робіт з 
оцінки об’єкта  оренди: нежитлових приміщень №№1,3,7,9,10,12,13,21 першого поверху 
будівлі, реєстровий номер 05402565.2.ТМЯВЖЮ023, загальною площею 268,5 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, 



(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00129366), Запорізької державної інженерної академії, 
(ідентифікаційний  код ЄДРПОУ 05402565). Вартість виконання робіт з оцінки – 2770 грн, 
строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні дні від дати підписання договору. 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнесінформ» на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № 428, у складі частини 
коридору №428-1 площею 1,05 кв.м та кабінету  №428-3 площею 15,8 кв.м., загальною 
площею 16,85 кв.м, яке розташоване на четвертому поверсі будівлі (літ. 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 – 
2450 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні дні від дати підписання договору. 

7. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитлових приміщень №63, №92, №93, №94, №97 та частини приміщення №98, 
площею 108,0 кв.м., загальною площею 214,2 кв.м. цокольного поверху учбового корпусу 
№1 (літ. А-4), реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ025.  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 – 2500 грн., строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


