
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 31.05.2018 

 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 31.05.2018, переможцями 
визначено: 

 

 1. Фізична особа - підприємець Литвиненко Георгій Георгійович   на 
виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: державного нерухомого майна - частини 
замощення, загальною площею 6,0 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Бердянськ, 
вул. Ля-Сейнська, 59. 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 – 3 450 грн, строк виконання робіт з 
оцінки -   5  календарних днів від дати підписання договору. 

2. Приватне підприємство „Дніпротех і Ко ” на виконання робіт з оцінки об’єкта  
оренди:  державного нерухомого  майна: 

частини стіни приміщення №26, площею 1,0 кв м, другого поверху                          
гуртожитку, Літ.А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя,70; 

частини стіни приміщення №37, площею 1,0 кв м, третього поверху                           
гуртожитку, Літ.А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя,70; 

частини стіни приміщення №48 площею 1,0 кв м, четвертого поверху                           
гуртожитку, Літ.А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя,70; 

частини стіни приміщення №59 площею 1,0 кв м, п'ятого поверху                           
гуртожитку, Літ.А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД916, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя,70; 

частини  стіни приміщення №62, площею 1,0 кв м, п'ятого поверху                               
гуртожитку, Літ.А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова,161а; 

частини стіни приміщення №71, площею 1,0 кв м, четвертого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова,161а; 

частини стіни приміщення №414, площею 1,0 кв м, четвертого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова,161а; 

частини стіни приміщення №52, площею 1,0 кв м, третього поверху                                 
гуртожитку,Літ.А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова,161а; 

частини стіни приміщення №44, площею 1,0 кв м, другого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД885, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова,161а; 

частини стіни приміщення ІІІ, площею 1,0 кв м, третього поверху                                 
гуртожитку,Літ.А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька,46/39; 



частини стіни приміщення ХLІІ, площею 1,0 кв м, третього поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька,46/39; 

частини стіни приміщення LXXVІІІ, площею 1,0 кв м, шостого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька,46/39; 

частини стіни приміщення ІІІ, площею 1,0 кв м, шостого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька,46/39; 

частини стіни приміщення СXV, площею 1,0 кв м, восьмого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька,46/39; 

частини стіни приміщення №121, площею 0,5 кв м, першого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Жуковського,60; 

частини стіни приміщення №422, площею 0,5 кв м, четвертого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Жуковського,60; 

частини стіни приміщення №622, площею 0,5 кв м, шостого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Жуковського,60; 

частини стіни приміщення №822, площею 0,5 кв м, восьмого поверху                                 
гуртожитку, Літ.А-9, реєстровий номер 02070849.2.АААККД899, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, вул. Жуковського,60; 

частини стіни приміщення №28, площею 1,0 кв м, другого поверху                     
гуртожитку, Літ.В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний,117а; 

частини стіни приміщення №42, площею 1,0 кв м, четвертого поверху                                 
гуртожитку, Літ.В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний,117а; 

частини стіни приміщення №47, площею 1,0 кв м, п'ятого поверху                                 
гуртожитку, Літ.В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний,117а; 

 частини стіни приміщення №57, площею 1,0 кв м, сьомого поверху                                 
гуртожитку, Літ.В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний,117а; 

частини стіни приміщення №59, площею 1,0 кв м, дев'ятого поверху                                 
гуртожитку, Літ.В-9, реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ031, розташованого за 
адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний,117а. 

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 – 3500  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: 



нежитлового приміщення технічного поверху, площею  8,00 кв м, (приміщення 
VIII, площею 6,00 кв м, та площі спільного користування, площею 2,00 кв м) та частини 
даху будівлі гуртожитку (літера А-9), площею 75,00 кв м. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Козача, 35.  Мета проведення незалежної оцінки:  визначення    
ринкової   вартості  об’єкта  оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  
продовження терміну дії   Договору оренди.  Балансоутримувач майна: Запорізька  
дирекція  Українського Державного підприємства  поштового зв’язку  "Укрпошта". 

Вартість виконання  робіт з оцінки – 2880 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5  
календарних днів від дати підписання договору 

4. Приватне підприємство  „Аспект”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 
частини  сходової клітини №184, площею 1,5 кв м ,  першого   поверху  головного корпусу 
Літ. А-3-4, А3 -2, А4 ; А5 , реєстровий номер 02070849.2.АААККД923, розміщене за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського,буд. 64; 

частини  коридору №392,    площею 1,5 кв м,  другого поверху головного корпусу  
Літ.А-3-4; А3 -2, А4 ; А5, реєстровий номер 02070849.2.АААККД923, розміщене за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського,буд.64; 

частини  приміщення  №30,   площею    1,5 кв м,     першого    поверху      учбового  
корпусу  літ. А-2, А1 -2, реєстровий номер 02070849.2.АААККД997, розміщене за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, буд.23; 

 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 – 2880 грн, строк виконання робіт з оцінки -  5  календарних 
днів від дати підписання договору. 

5. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнесінформ» на виконання 
робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

вбудованих нежитлових  приміщень  загальною площею 74,70 кв м  (приміщення                     
№ 222 (107)  площею за внутрішніми замірами 55,00 кв м; частини  приміщення коридору 
№ 105 площею за внутрішніми замірами 19,70 кв м) другого поверху адміністративної 
будівлі різної поверховості, Літера А-3, Літера А-11, реєстровий номер 
02360576.31.АААДЕ919. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, проспект 
Соборний, буд. 75. Мета   проведення   незалежної оцінки:   визначення  ринкової  
вартості  об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії  
Договору оренди. Балансоутримувач майна:  Головне управління статистики у Запорізькій 
області.  Вартість виконання  робіт з оцінки – 3050 грн, строк виконання робіт з оцінки -  2  
календарні дні від дати підписання договору. 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на 
виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: приміщення №177, площею 9,4 кв м, третього 
поверху та частини покрівлі,  площею 5,0 кв м, загальною площею 14,4 кв м, будівлі 
цирку (Літ.А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                
вул. Рекордна,41. Мета  проведення   незалежної оцінки:   визначення ринкової вартості 
об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, 
укладеного між ДП „Запорізький державний цирк” та ПрАТ „ВФ Україна” за 
погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач 
майна: ДП „Запорізький державний цирк”.  Вартість виконання  робіт з оцінки –                        
2750  грн, строк виконання робіт з оцінки - 3 календарні  дні  від дати підписання 
договору. 

7. Фізична особа - підприємець Жиров  Андрій Костянтинович  на виконання робіт 
з оцінки об’єктів  оренди: частини замощення загальною площею 14,00 кв м з торця 
будівлі (Літ. А-2).   Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл. м. Мелітополь,                 
вул. Михайла Грушевського, 19. 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 ім. Богдана Хмельницького. Вартість виконання  
робіт з оцінки – 3200 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати 
підписання договору 

8. Фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович  на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди: частини замощення загальною площею 11,00 кв м з торця 
будівлі (Літ. А-2).   Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл. м. Мелітополь,                  
вул. Михайла Грушевського, 19. 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 ім. Богдана Хмельницького. Вартість виконання  робіт з оцінки 
– 3200 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання 
договору. 

9. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- правова 
група”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

частини замощення загальною площею 16,00 кв м з торця будівлі (Літ. А-2). 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл. м. Мелітополь, вул. Михайла 
Грушевського, 19. 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 ім. Богдана Хмельницького. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3200 грн, 
строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання договору. 


