
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 21.09.2018 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 21.09.2018 переможцями 

визначено: 

1.Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» 

на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: частини приміщення вестибюлю 

(приміщення VII, літера А-3), вбудованого в перший поверх триповерхового навчального 

корпусу № 1, загальною площею 6,82 кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20. 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 – 3 200 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4  календарні дні  від дати 

підписання договору. 

2. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт 

з оцінки об’єкта  оренди: нежитлових  приміщень з № 108 по № 112 включно, загальною 

площею 10,0 кв. м., першого поверху будівлі гуртожитку (літера Бб, реєстровий номер 

02125220.1.ФСНТКК015).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                              

м. Бердянськ, вул. Шмідта,4. Мета   проведення   незалежної оцінки:  визначення ринкової 

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

Договору  оренди.   Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний 

університет. Вартість виконання  робіт з оцінки – 2 750 грн., строк виконання робіт з 

оцінки –  4  календарні дні  від дати підписання договору. 

 3 . Фізична особа - підприємець Перевай Володимир Сергійович   на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди:  нежитлових приміщень з № 17 по № 25 включно, 

загальною площею 48,2 кв. м., першого поверху п’ятиповерхової адміністративної будівлі 

(літера А-1, інвентарний номер 10301012).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, Михайлівський район, смт. Михайлівка, вул. Привітна, 2-А. Мета  проведення 

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

орендної  плати  з  метою  продовження терміну дії Договору оренди.  

 



 1 

Балансоутримувач майна: Василівське об’єднане управління пенсійного фонду 

України  в Запорізькій області.  Вартість виконання  робіт з   оцінки –  2 800 грн., строк 

виконання робіт з оцінки – 3  календарні  дні  від дати підписання договору. 

4. Конкурс на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: частини вбудованого 

нежитлового приміщення загальною площею 1,50 кв.м. (літера В, частини коридору                  

№ 115), першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 1. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта,4.  

Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний університет;  

частини даху будівлі управління шлюзу (Літ. А-10, інв. № 240),  загальною площею 

7,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 240. 

Балансоутримувач майна: Державне підприємство  водних шляхів «Укводшлях» вважати 

таким, що не відбувся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Мачигова 226 07 66 


