
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 30.08.2018 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 

відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 30.08.2018 

переможцями визначено: 

 1.  Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: прибудови (Літ.А'), загальною площею 36,4 кв м, до будівлі металообробної 

дільниці (Літ. А, інв №10310016). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 

Вільнянський р-н, с. Новогупалівка,  вул. Центральна, 44. Мета  проведення незалежної  

оцінки:  визначення    ринкової   вартості  об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  

з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне 

управління водного господарства.   Вартість виконання  робіт з  оцінки – 3 000 грн., строк 

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

2. Фізична особа - підприємець Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт з 

оцінки об’єкта  оренди: нежитлових приміщень з № 69 по №73 включно вбудованих в 

третій поверх будинку гуртожитку (Літ А-5) (житлові приміщення  першого, другого та 

третього поверху будівлі гуртожитку були переведені в нежитлові Розпорядженням 

Запорізької обласної державної адміністрації від 14.08.2002 № 334 загальною площею 

1059,53 кв.м.) загальною площею 115,7 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. 

Запоріжжя, вул. Якова Новицького,11/ вул. Правди, буд.51.Мета проведення незалежної 

оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для  розрахунку орендної плати з 

метою продовження терміну дії  Договору оренди. Балансоутримувач майна: ЗПНУ №461 

ВАТ «Запоріжелектромонтаж» та не увійшло до його статутного капіталу при 

приватизації. Вартість виконання  робіт з оцінки – 2800 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 4  календарні дні  від дати підписання договору. 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- правова 

група”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: частини даху, загальною площею 

33,00 кв м, учбового корпусу № 1 (Літ. А-4). 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 укладання   Договору оренди.    Балансоутримувач майна: Запорізький  

металургійний коледж Запорізької державної інженерної академії. Вартість виконання  

робіт з оцінки – 2 500 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’єктів  оренди, а саме:  

частини  приміщення № 1, загальною площею 8,80 кв м, будівлі майстерень                     

(Літ. Б), реєстровий № 36415134.33.ДЛСУУО001; частини димової труби котельні, що 

разом складає 50 % її площі. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 

Вільнянський   р-н  c. 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 Запорізького обласного управління водних 

ресурсів.  Вартість виконання  робіт з оцінки – 3100 грн., строк виконання робіт з оцінки                              

- 4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

нежитлового приміщення №16 площею 34,6 кв.м. та тамбуру площею 1,0 кв.м. першого 

поверху будівлі (літера А-3, реєстровий номер 03069305.1.СЦЧАЧБ009), загальною 

площею 35,6 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,   м. Мелітополь,  

вул. О. Невського,  27.  Мета проведення незалежної  оцінки: визначення  ринкової   
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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 – 

3100 грн., строк виконання робіт з оцінки  - 4 календарні  дні  від дати підписання 

договору. 

вбудованого в 10-ий поверх будівлі управління шлюзу (літера А-10, інв. №240) 

нежитлового приміщення №48, загальною площею 12,0 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 № 1223/166п/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 – 2250 грн., строк виконання робіт з оцінки                              

- 4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

5. Приватне підприємство „Аспект”  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

частини даху, загальною площею 25,00 кв м, будівлі гуртожитку № 2, реєстровий 

№02125237.1.ЦСЮЯУУ068.Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                          

м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 9.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 імені Богдана Хмельницького.  Вартість виконання  робіт з 

оцінки – 2 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів від дати 

підписання договору. 

6. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт з 

оцінки об’єкта  оренди: вбудованого нежитлового приміщення  №108 першого поверху 

будівлі (літера А), загальною площею 63,80 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Університетська (колишня назва Ульянових), 25. 

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 – 2 850 грн., строк виконання робіт з оцінки –  5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

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

оцінки об’єкта  оренди:  частини нежитлового приміщення №51 загальною площею 4,0 

кв.м. першого поверху будівлі (літ.А-1, реєстровий номер     08672408.1. ТГЧЮБР497). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,    пр. Соборний, 191. Мета  проведення 

незалежної  оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 

плати з  метою  продовження  терміну  дії  Договору  оренди.  Балансоутримувач майна: 

Запорізьке міське управління Головного управління МВС України а Запорізькій області.. 

Вартість виконання  робіт з оцінки –2 380 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 


