
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 01.06.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 01.06.2017, переможцями 

визначено: 

 

1.Приватне підприємство „Дніпротех і К
о
” на виконання робіт з оцінки об’єктів 

оренди, а саме:  

нежитлових приміщень з № 12 по № 19 включно, загальною площею 282,3 кв.м, 

будівлі Літ. Б, реєстровий номер 1239559.95.ААББАА785, яка не увійшла до статутного 

капіталу ЗАТ „Запоріжбуд” в процесі приватизації. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                  

м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк 

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

нежитлового приміщення № 245 другого поверху п'ятиповерхової будівлі 

гуртожитку (Літ. АА'), загальною площею 17,80 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

м. Бердянськ, вул. Морська, 55. Балансоутримувач майна: Запорізький національний 

технічний університет Вартість виконання робіт з оцінки –  3 950 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’єктів  оренди: 

нежитлового приміщення № 16 та частини приміщення спільного користування                   

№ 1 (площею 10,0 кв.м.),  загальною площею 42,4 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 – 3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  

днів  від дати підписання договору; 

нежитлових приміщень №№ 6, 7, 8 та частини приміщення спільного користування 

№ 1 (площею 8,0 кв.м.),  загальною площею 34,3 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 – 3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  

днів  від дати підписання договору; 

нежитлового приміщення № 2 та частини приміщення спільного користування № 1 

(площею 10,0 кв.м.),  загальною площею 43,3 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 – 3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

3. Фізична особа - підприємець Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з 

оцінки об’єктів оренди:  

нежитлового приміщення № 9 та частини приміщення спільного користування       

№ 1 (площею 5,0 кв.м), загальною площею 21,4 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 – 3 920 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  

днів  від дати підписання договору; 

нежитлового  приміщення № 5 та частини приміщення спільного користування № 1 

(площею 3,0 кв.м.), загальною площею 11,5 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 –  3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

 


