
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 29.06.2017 

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – правова 

група”  на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

частини асфальтного замощення І (інв. № 1201),  загальною площею 4,0 кв.м., біля 

опори антенної № 9. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,                     

вул. Макарова, 13. Балансоутримувач майна: ДП „Бердянський морський торговельний 

порт”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

приміщень з №25 по №30 включно, площею 261,3 кв.м.,  прибудови літ. А¹-1, 

реєстровий номер 08592187.1.ТГЧЮБР321 та сторожки  літ. Д, площею 9,9 кв.м., 

реєстровий номер  №08592187.1.ТГЧЮБР635. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                        

м. Запоріжжя,  вул. Макаренка,буд.2. Балансоутримувач майна: Головне управління 

Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

вбудованого в п’ятий поверх п’ятиповерхового корпусу „А”, реєстровий                     

№ 00190414.1.АААДКИ 168, нежитлового приміщення кім. 525 (приміщення №1,№2) 

загальною площею 54,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                  

вул. Паріотична, 74-А.  Балансоутримувач майна: Державне підприємство „Український 

науково – дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів”. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

вбудованих нежитлових приміщень №ІІ, №ІІІ, реєстровий номер 

27786842.1.АААДЕГ124, першого поверху будівлі (Літ. А-12), загальною площею                    

13,60 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168. 

Балансоутримувач майна: Головного управління державної казначейської служби України 

у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 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’єктів  оренди: 

нежитлових приміщень №102, №103 площею 29,7 кв. м. та частини приміщень 

спільного користування №106, №110, №109  площею 0,09 кв.м., загальною площею                           

29,79 кв.м. першого поверху п`ятиповерхової будівлі гуртожитку (літера А-5, реєстровий 

номер 02543851.1.ЦВБЦЛЧ012). Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад 

„Запорізьке машинобудівне  вище професійне училище”. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: 69014, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 15. Вартість виконання робіт з оцінки –                    

3 900 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні  дні  від дати підписання 

договору. 

нежитлових приміщень №53 по №56 включно, №60, №61, загальною площею 

260,60 кв.м. першого поверху будівлі  (літера А-1), реєстровий номер 

00234620.2.ЦДБЖКУ002).Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл.                               

м. Мелітополь, проспект  50 – річчя Перемоги, 19-А. Балансоутримувач майна: ДВНЗ 

„Мелітопольський  промислово – економічний коледж”. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 4 100 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні  дні  від дати 

підписання договору. 

приміщень № 2-1, площею 55,4 кв.м., будівлі гаражу (Літ. Б), реєстровий номер 

00731181.1.МУФЦЖЧ802. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 

Пологівський р-н, м. Пологи,  вул. Максима Горького, 24. Балансоутримувач майна: 

Пологівська  районна державна адміністрація Запорізької області. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 3 550 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні  дні  від дати 

підписання договору. 



вбудованого в другий поверх дванадцятиповерхової адміністративної будівлі, 

реєстровий номер 23786842.1.АААДЕГ124, нежитлового приміщення (Літ. А-12, 

приміщення № 124) , загальною площею 10,9 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                  

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168. Балансоутримувач майна: Головне управління  

Державної  казначейської служби України у Запорізькій області. Вартість виконання робіт 

з оцінки – 3 550 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні  дні  від дати 

підписання договору. 

 3. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

будівлі ППЧ-16 (Літ. А-1), площею 239,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт. Пришиб, вул. Центральна, 125. 

Балансоутримувач майна: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області. 

Вартість виконання робіт з оцінки –  3 900 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлових приміщень №№ 4, 5, 6, загальною площею 72,5 кв.м.,  першого 

поверху дев`ятиповерхової будівлі  гуртожитку (Літ. А-9).  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубенка, 19 Балансоутримувач майна: Запорізька державна 

інженерна  академія. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 900 грн., строк виконання 

робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

4. Фізична особа - підприємець Сватьєва  Юлія Валеріївна  на виконання робіт з 

оцінки об’єктів  оренди: 

нежитлового приміщення № 29 та  частини приміщення спільного користування  

(площею 4,0 кв.м.),  загальною площею  16,1 кв.м.,  другого поверху будинку побуту (Літ. 

А-2). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. 

Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну „Військторгсервіс”. Вартість 

виконання робіт з оцінки –  3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

частини нежитлового приміщення № 59, площею 2,0 кв. м., вбудованого в перший 

поверх учбового корпусу № 4, Літ. Ю`- 4, реєстровий номер 02070849.2.АААККД969. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                              вул. Жуковського, 64. 

Балансоутримувач майна: Запорізький  національний  технічний  університет. Вартість 

виконання робіт з оцінки –  3 900 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

5. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання робіт з 

оцінки об’єктів  оренди: 

вбудованої в перший поверх будівлі (Літ. А-2), реєстровий номер 

22786842.19.АААДЕГ226, частини нежитлового приміщення № 3, загальною площею 8,20 

кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Вільнянськ,                                 

вул. Зачиняєва, 22. Балансоутримувач майна: Управління державної казначейської служби 

України у Вільнянському районі  Запорізької області. Вартість виконання робіт з оцінки –  

3 918 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору.  

вбудованого в четвертий поверх будівлі інженерно-лабораторного корпусу „А” 

нежитлового приміщення кім. № 432, загальною площею  36,00 кв м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74А.  Балансоутримувач майна: ДП 

„Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів”. 

Вартість виконання робіт з оцінки –  3939 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлових приміщень № 11, № 13,  площею 12,3 кв м та частини приміщення 

спільного користування № 1, площею 4,00 кв м,  загальною площею 16,3 кв м, 

вбудованого в перший поверх будинку побуту (Літ. А-2).  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Балансоутримувач майна: Новомосковська 

філія Концерну „Військторгсервіс”. Вартість виконання робіт з оцінки –  3939 грн., строк 

виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 



нежитлового приміщення № 1а та частини приміщення № 1 (площею 3,0 кв.м.),  

загальною площею 11,27 кв.м., першого поверху будинку побуту (Літ. А-2). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Балансоутримувач 

майна: Новомосковська філія Концерну „Військторгсервіс”. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 3 865 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

6.Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  на 

виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: 

нежитлових приміщень №1 по №8 включно, №46, загальною площею 64,30 кв.м підвалу 

будівлі (літера А-9). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл.                            м. 

Мелітополь, вул. Університетська, 41. Балансоутримувач майна: Мелітопольський  

державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. Вартість виконання робіт з 

оцінки –  3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору.  

нежитлових приміщень №1, №2, №3 першого поверху будівлі учбового корпусу 

(літера А-2) загальною площею 42,0 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, м. Мелітополь, вул. Лютнева,194. Балансоутримувач майна: Державний 

навчальний заклад „Мелітопольське вище професійне училище”. Вартість виконання 

робіт з оцінки –  3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору.  

7. Приватне підприємство „Данко” на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: 

нежитлових приміщень з № 1 по № 4 включно, вбудованих в перший поверх 

будівлі чайної № 1, загальною площею 120,00 кв м . Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. 

Запоріжжя, вул. Стефанова, 1. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну 

„Військторгсервіс”. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 950 грн., строк виконання робіт 

з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору.  

нежитлових приміщень з № 15 по № 26 включно, вбудованих в другий поверх 

двоповерхової будівлі магазину (Літ. А-2), загальною площею 240,60 кв м.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 69А. Балансоутримувач 

майна: Новомосковська філія Концерну „Військторгсервіс”.  Вартість виконання робіт з 

оцінки –  4000 грн., строк виконання робіт з оцінки -                      5 календарних  днів  від 

дати підписання договору.  

частини нежитлового приміщення VІІ, VІІІ (у складі приміщень № 1, частини 

приміщення № 2 (площею 95,2 кв.м.), з № 3 по № 12 включно, №№ 25, 26), загальною 

площею 230,1 кв.м., першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-3). Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Вартість виконання робіт з оцінки –  

4000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

8. Приватне підприємство „Оціночна група „Аналітик” на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: 

частини стіни нежитлового приміщення № 3, будівлі котельної (літера О), площею 

1,5 кв.м., та 1/6 (рахуючи від верхнього краю) частини димохідної труби будівлі 

котельної. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, Бердянський район,                                  

с. Осипенко, вул. Суворова, 11. Балансоутримувач майна: Державний   навчальний  заклад  

"Осипенківський професійний аграрний ліцей". Вартість виконання робіт з оцінки –           

3 820 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні дні від дати підписання 

договору.  

9. Товариство з обмеженою відповідальністю  Юридичний центр „Бізнес-Право” на 

виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: 

вбудованого в перший поверх чотириповерхового виробничого корпусу  № 14                            

(інв. № 100014) нежитлового приміщення № 19, загальною площею 30,70 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 3. Балансоутримувач 

майна: Запорізьке державне підприємство „Радіоприлад”. Вартість виконання робіт з 



оцінки –  4200 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору 

10. Товариство з обмеженою відповідальністю  „УСК – Консалтинг” на виконання 

робіт з оцінки об’єкта оренди:  

адміністративної будівлі (Літ. Б, інв. № 10360031), загальною площею 681,6 кв.м.,  

з ганками; гаражу (Літ. В, інв. № 10360035), загальною площею 238,8 кв.м., з оглядовою 

ямою; котельної (Літ. Ж, інв. № 10360036), загальною площею 38,3 кв.м.; свердловини               

№ 1629-Г (інв.№ 10360033); вбиральні цегляної (Літ. Г, інв. № 10360037); частини паркану 

із залізобетонних плит № 3 (інв. № 10360034), площею 550,87 кв.м.; паркану металевого 

№ 7 (інв. № 10360034), загальною площею 82,1 кв.м.; воріт  № 1, загальною площею                       

11,2 кв.м.; воріт № 2, загальною площею 11,2 кв.м.; люків № 4 (у кількості 5 одиниць); 

труби металевої № 10; бордюру залізобетонного  № 11, загальною площею 82,0 м/п; 

частини замощення І, площею 1568,0 кв.м.; хвіртки № 8. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Бердянськ, вул. Бакинська, 37. Вартість виконання робіт з оцінки –  30 000 грн., 

строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору 

 

 

 


