
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 12.04.2018 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 12.04.2018 

переможцями визначено: 

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- 

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

нежитлових приміщень з № 7 по № 9 включно, загальною площею 41,30 кв м, учбового 

корпусу-складу (Літ. В-1). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, 

Мелітопольський район, с. Обільне, вул. Залізнична, буд. 21. Мета  проведення незалежної  

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

з  метою  укладання  Договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ „Мелітопольський 

професійний аграрний ліцей”.  Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 385 грн., строк 

виконання робіт з оцінки   - 4 календарні  дні від дати підписання договору. 

вбудованих нежитлових приміщень №7, №8, №9 першого поверху будівлі                     

(літера З-1, реєстровий номер 02543928.1.КЖХПЦИ041),  загальною площею 51,7 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, Якимівський район,  село Богатир, 

б/в „Юність”. Мета   проведення   незалежної оцінки:   визначення  ринкової  вартості  

об’єкта  оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії Договору 

оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ „Якимівський професійний аграрний ліцей”,  

Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 385 грн., строк виконання робіт  з оцінки                               

- 4 календарні  дні від дати підписання договору. 

  2. Фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович  на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди:  

вбудованих нежитлових приміщень  №1, №3, І, частини  коридору № 2 площею                         

4,7 кв.м, першого поверху адміністративної будівлі (Літ. А), загальною площею 64,3 кв.м.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, смт. Більмак,                                 

вул. Запорізька, 29.  Мета   проведення   незалежної оцінки:   визначення  ринкової  

вартості  об’єкта    оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 

дії Договору оренди.   Балансоутримувач майна: ДУ „Запорізький обласний лабораторний 

центр міністерства охорони здоров`я України”. Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 385 

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

 3. Фізична особа - підприємець Жиров  Андрій Костянтинович  на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди:  

нежитлових приміщень  №305 (кімн.108), загальною площею 18,5 кв.м, третього поверху 

адміністративної будівлі (Літ.А-4). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                                м. 

Запоріжжя, вул. Перемоги,129а.  Мета проведення незалежної оцінки: визначення 

ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 

договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька філія Державного науково-

дослідного проектно-вишукувального інституту „НДІпроектреконструкція”. Вартість 

виконання  робіт з оцінки – 2 385 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні 

від дати підписання договору. 

  4. Товариство з обмеженою відповідальністю Юридичний центр «Бізнес- 

право»  на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

 нежитлових приміщень з №1 по №27 включно, загальною площею 1095,3 кв м, будівлі 

збірно-розбірного складу (літ.З), інвентарний номер 164. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.  Мета  проведення незалежної  оцінки:  

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

метою  укладання  Договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП „Запорізький інститут 

сільськогосподарського машинобудування”. Вартість виконання  робіт з оцінки –                             

2 145 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання 

договору. 



 5. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів  

оренди:  

 частини вбудованого нежитлового приміщення коридору № 209, загальною 

площею 6,00 кв м,  другого поверху учбового корпусу № 1а (Літ. В), реєстровий номер 

02125220.1.ФСНТКК034.Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                           

м. Бердянськ, вул. Шмідта,4 – вул. Володимира Хавкіна, 2. 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 – 2160 грн., 

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

 частини вбудованого нежитлового приміщення № 101, загальною площею                                      

4,00 кв. м,  першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 5 (Літ. ВВ'), 

реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК038.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, м. Бердянськ, вул. Володимира Хавкіна, буд. 3 – вул. Пушкіна, буд. 2. 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 – 2160 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

 6. Фізична особа - підприємець Добрун Анатолій Павлович   на виконання 

робіт з оцінки об’єкта оренди: 

  нежитлових приміщень №№71-74, №79, частин приміщень спільного 

користування №69, площею 5,0 кв. м, та №78, площею 14,5 кв. м, загальною площею 

150,80 кв.м, другого поверху будівлі обчислювального центру (Літ.В-4). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. Олександра Матросова, 29. Мета  

проведення незалежної  оцінки:  визначення    ринкової   вартості  об’єкта оцінки для  

розрахунку  орендної  плати  з  метою  укладання  Договору оренди.  Балансоутримувач 

майна: ГУМВС України   в Запорізькій області. Вартість виконання  робіт з оцінки –                        

2 350грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

 7. Фізична особа - підприємець Литвиненко Георгій Георгійович  на 

виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

 будівлі насосної станції № 1 та гідротехнічні споруди: контурна дамба КД-1, 

дренажний канал ДК-1, водозабірні споруди, скидний канал, меліомережа, земляний 

насип, причал на КД-1 Гк-25 100, сітчатий фільтр, донний водовипуск.        

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, Якимівський район,                         

Давидівська с/р, Промзона, № 3.  Мета проведення незалежної оцінки: визначення 

ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 

договору оренди.   Балансоутримувач майна: ДП „УКРРИБА”. Вартість виконання  робіт з 

оцінки – 7050  грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

 8.Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна 

группа» на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

 вбудованих в перший поверх нежитлові приміщення гуртожитку (літера А-5,   

приміщення 5: приміщення з №1 по №13 включно), загальною площею 123,0 кв. м.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. Зої  Космодем’янської, буд.10. 

Мета  проведення незалежної  оцінки:  визначення    ринкової   вартості  об’єкта  оцінки 

для  розрахунку  орендної  плати  з  метою  продовження  терміну  дії  Договору  оренди. 

Балансоутримувач майна: ДНЗ „Запорізький професійний ліцей автотранспорту”.  

Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 375  грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 

календарні  дні  від дати підписання договору. 

  

 



 


