
Інформація  

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 27.09.2018 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 27.09.2018 

переможцями визначено: 

визначено: 

1. ТОВ  Центр «Бізнесінформ» на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди, а саме: 

нежитлових  приміщень № 320 та №322, загальною площею 99,4 кв м, третього поверху 

корпусу А (Літ. А-6).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                         вул. 

Патріотична,74 а.Мета  проведення незалежної  оцінки:  визначення    ринкової   вартості  

об’єкта оцінки для  розрахунку  орендної  плати  з метою укладання  Договору оренди. 

Балансоутримувач майна: ДП „Український науково – дослідний інститут спеціальних 

сталей, сплавів та феросплавів”. Вартість виконання  робіт з  оцінки – 2 770 грн., строк 

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

2. Фізична особа - підприємець Литвиненко Георгій Георгійович   на виконання робіт з 

оцінки об’єкта  оренди: гідротехнічних споруд: греблі (Літ .А), паводкового водовипуску 

І, донного водовипуску ІІ, водонапуску ІІІ.   Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

обл., Якимівський р-н, в межах земель Атманайської сільської ради, за межами с. 

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

оцінки ля  розрахунку орендної плати з метою укладання   Договору оренди.  

Балансоутримувач майна: Державне підприємство  „УКРРИБА”. Вартість виконання  

робіт з оцінки – 5 900 грн., строк виконання робіт з оцінки –  5  календарних днів  від дати 

підписання договору. 

 3. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди:  

частини приміщення № 114 загальною площею 7,28 кв. м, на першому поверсі  учбово – 

лабораторного  корпусу  (літера А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                     

пр. Соборний,194. Мета   проведення   незалежної оцінки:  визначення ринкової вартості 

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

оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет 

Вартість виконання  робіт з   оцінки –  2 250грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

 4. Фізична особа - підприємець Башірова Лариса Олексіївна на виконання робіт з 

оцінки об’єкта  оренди:  частини нежитлового приміщення 3 площею 106,2 кв.м.,                   

(у складі  приміщень  № 24, №25, №26, №27, №28), які переведені Розпорядженням 

Голови обласної державної адміністрації від 26.07.2004р. №311 у нежилі, на першому 

поверсі будівлі гуртожитку № 4 (літ. А-9). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. 

Запоріжжя, вул. Жуковського,  46/  вул. Троїцька,39.  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 –  2 770 грн., 

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

 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна експертно – правова 

група» нежитлових приміщень  з №9 по №13 включно, загальною площею                          

63,6 кв м, першого поверху двоповерхової будівлі (Літ. А).  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька область, Більмацький р-н  смт. Більмак, вул. Запорізька, 27а.   Мета  

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

розрахунку  орендної  плати  з  метою  укладання  Договору оренди.  Балансоутримувач 

майна: ДП „Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”. 

 Вартість виконання  робіт з   оцінки –  3700 грн., строк виконання робіт з оцінки –                

4 календарні  дні  від дати підписання договору. 



 6 . Фізична особа - підприємець Перевай Володимир Сергійович   на виконання 

робіт з оцінки об’єкта  оренди:  нежитлового приміщення №1-11, загальною площею                      

38,2 кв м, першого поверху адміністративної будівлі (Літ. А), інв. №10310697.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Новомиколаївський р-н,                      

смт.  Новомиколаївка, вул. Космічна, 5.  Мета проведення незалежної  оцінки: визначення 

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

Договору оренди.  Балансоутримувач майна: Головне  управління статистики у 

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

робіт з оцінки – 4  календарні  дні  від дати підписання договору. 

 

 


