
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 05.01.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 05.01.2017, переможцями 

визначено: 

1. Фізична особа - підприємець  Перевай Володимир Сергійович  на виконання 

робіт з оцінки об’єктів оренди: 

– вбудованих  в перший поверх семиповерхової будівлі поліклініки для дорослих 

нежитлових приміщень (літера І-7; І`-3; №1-13, №1-14, №1-15), загальною площею 

50,00 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71502, Запорізька область, м. Енергодар,                         

пр. Будівельників, буд.33. Балансоутримувач майна: Державний заклад „Спеціалізована 

медико-санітарна частина №1” Міністерства охорони здоров`я України, 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34247637. Вартість виконання робіт з                                   

оцінки – 3 850 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

– частини приміщення № 12, площею 73,10 кв м, приміщень № 15, з № 22 по № 

27 включно, площею 221,00 кв м, частин приміщень спільного користування  №№ 5, 13, 

31, площею 6,70 кв м, загальною площею  227,70 кв м, першого поверху двоповерхової 

будівлі виробничих майстерень (Літ. Б-2). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                             

м. Запоріжжя, вул. Виробнича,15. Балансоутримувачі майна: ДНЗ „Запорізьке 

машинобудівне вище професійне училище”. Вартість виконання робіт з                                   

оцінки – 3 850 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

2. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:  

– нежитлових приміщень №№ 105, 106, 107 та частини приміщення спільного 

користування № 103 (площею 3,9 кв.м.) другого поверху адміністративної будівлі                  

(Літ. А-4, А1), загальною площею 9,2 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                            

м. Запоріжжя, вул. Незалежної  України, 56. Балансоутримувач майна: Управління по 

боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області.  Вартість 

виконання робіт з оцінки – 3 400 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

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



оренди:  

– вбудованого нежитлового приміщення V (у складі приміщень з №1 по №12 

включно) та частини приміщення VI (у складі приміщень №17, №18, №19), загальною 

площею 97,94 кв.м., на першому поверсі житлового будинку (Літ. А-2), реєстровий 

номер 186542.25.ААБААЕ389. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                   

вул. Патріотична, 16. Балансоутримувач майна: ПАТ „Запорізький завод феросплавів”. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк виконання робіт з оцінки -                         

5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

4. Приватне підприємство „Данко
”  
на виконання робіт з оцінки    об’єкта  

оренди: 

– вбудованих нежитлових приміщень № 20, № 21 першого поверху двоповерхової 

будівлі (літера Б – 2), загальною площею 17,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. 

Мелітополь, вул. Сухова, 6. Балансоутримувачі майна: Державна установа "Запорізький 

обласний лабораторний центр” Міністерства охорони здоров’я України. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 3700 грн., строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

 

 
 


