
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 30.03.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 30.03.2017, переможцями 

визначено: 

 

1.  Фізична особа-підприємець Перевай Володимир Сергійович  на виконання 

робіт з оцінки об’єктів оренди:  

– нежитлових приміщень, загальною площею 569,2 кв.м., триповерхової будівлі 

лабораторно-побутового корпусу (Літ. М, інв. № 13281), а саме: № І, площею 16,0 кв.м., 

першого поверху, № ІІІ, з № 201 по № 204 включно,  №№ 207, 208, з № 214 по № 217 

включно, площею 356,2 кв.м., другого поверху,  № V, з № 301 по № 311 включно, з № 338 

по № 342, площею 197,0 кв.м., третього поверху. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька обл., м. Бердянськ,  вул. Горького,2. Балансоутримувач майна: Бердянська 

філія  ДП „Адміністрація морських портів України”. Вартість виконання робіт з оцінки –     

5 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору; 

– частини нежитлового приміщення  № 1 першого поверху будівлі „В’їзна вежа” 

(Літ. Н-2),  загальною площею 1,00 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 

вул. Старого редуту, 10.  Балансоутримувач майна: Національний  заповідник „Хортиця”. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору; 

– нежитлового приміщення № 5, загальною площею 127,9 кв.м., будівлі (Літ. А). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62.  Балансоутримувач 

майна: ТОВ „МАССА ГРУПП” (не увійшло до статутного капіталу ВАТ „Завод „Гамма” в 

процесі приватизації). Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк виконання 

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

 

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

оцінки об’єктів оренди:  

– нежитлових приміщень, вбудованих в перший поверх десятиповерхової 

адміністративної будівлі (літ. А-10, приміщення №24, №25, №26 та частина приміщення 

магазину №23), загальною площею  59,98   кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки:                        

м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 77. Балансоутримувач майна: ДП „Центр науково – 

технічної інформації та сприяння інноваційному розвиткові України”. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 3 900 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів  від дати 

підписання договору; 

– нежитлових приміщень №№ 80, 81, 81
1
, 82 третього поверху адміністративної 

будівлі (Літ. А-10), загальною площею 102,30 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 77.  Балансоутримувач майна: ДП „Центр науково-технічної 

інформації та сприяння інноваційному розвитку України”. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 3900 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:  

– нежитлових приміщень №2.31, №2.31
а
, №2.31

б
, №2.36, № 2.ІV,  та частини 

коридору №2.37-а, другого поверху будівлі зовнішнього адміністративного корпусу (Літ. 

А-2, інв. № 4057/1/535), реєстровий номер 24584661.214.ЛОУЖЦП1860, загальною 



площею 123,3 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,    

вул. Курчатова, буд. 13. Балансоутримувач майна: Відокремлений підрозділ „Запорізька 

АЕС” ДП НАЕК „Енергоатом”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн., строк 

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

 

 


