
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 04.05.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 04.05.2017, переможцями 

визначено: 

 

1.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди, а саме: нежитлового приміщення № 113, загальною площею 9,1 кв.м., першого 

поверху шестиповерхової будівлі лікувального корпусу (Літ. Б-6).  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83. Балансоутримувач майна: 

Запорізький  державний  медичний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 

3 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних днів  від дати підписання 

договору. 

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

оцінки об’єкта  оренди:  нежитлового приміщення № 27, загальною площею 8,5 кв.м,  

другого 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 – 3 960 грн., строк 

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

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

оцінки об’єктів оренди: 

– частин нежитлового приміщення № 1 (у складі частини приміщення спільного 

користування № 17, площею 14,84 кв.м., частини приміщення їдальні № 28, площею 135,0 

кв. м, приміщень №№ 24, 26, 27, 29, 31), загальною площею 270,74 кв.м,  першого поверху 

триповерхової будівлі учбового корпусу  (Літ. А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. 

Запоріжжя, вул. Заводська, 9. Балансоутримувач майна: ДНЗ „Запорізьке вище професійне 

училище”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4050 грн., строк виконання робіт з оцінки -  

5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

– нежитлового приміщення № 76, загальною площею 53,1 кв.м, першого поверху 

будівлі обчислювального центру (Літ. А-11). Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75.  Балансоутримувач майна: Головне управління 

статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3950 грн., строк 

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



4. Фізична особа -  підприємець  Жуган Віра Станіславівна  на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 154 третього поверху будівлі (Літ. А-

5), реєстровий № 01038818.1.АААБЕЕ286, загальною площею 32,80 кв м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105. Балансоутримувач 

майна: Запорізьке обласне  управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки 

– 3 850 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4  календарні  дні  від дати підписання 

договору. 

5.Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група”  на 

виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

– частини замощення, загальною площею 20,00 кв м, біля будівлі (Літ. А-2) (зі 

сторони будівлі Літ. Е-1). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Мелітополь,                                             

вул. М.Грушевського,19. Балансоутримувач майна: Мелітопольський  державний  

педагогічний  університет  ім. Б.Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки –                      

4 000  грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

– нежитлових приміщень № 8, № 9 першого поверху будівлі контори управління 

(Літ. А-3), площею 2,00 кв м та оглядовий майданчик радіощогли, інвент. № 10490024, 

площею 0,50 кв м, загальною площею 2,50 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, с. Михайлівка,  вул. Шкільна, буд 5. Балансоутримувач майна: 

Вільнянське міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 4 000  грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

  


