
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 02.02.2018 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 02.02.2018,  переможцями 

визначено: 
1.  Фізична особа - підприємець Жуган Віра Станіславівна: на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди:  
 нежитлових приміщень з №1 по №14 включно, підвального поверху площею             
172,4 кв.м., порогу №II площею 9,3 кв.м, та нежитлових приміщень з №1-1 по №1-9 
включно, першого поверху площею 141,0 кв.м, поріг №I площею 10,2 кв.м, двоповерхової 
будівлі навчального корпусу, реєстровий номер 02543791.2.ЮЧБЛЧЮ005, загальною 
площею 332,90 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71400, Запорізька область, 
Великобілозерський район, село Велика Білозерка, вул. Миру, буд. 2-А. 
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад „Великобілозерський 
професійний аграрний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 998 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’єкта  оренди:   

нежитлового приміщення № 93, загальною площею 8,6 кв.м, першого поверху будівлі 
корпусу № 4 (Літ. Ю`-4).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                
вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний  
університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4010 грн, строк виконання робіт з оцінки 
-  4 календарні дні  від дати підписання договору.   

3. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди:   

нежитлового приміщення № ІІ,ІІІ, загальною   площею 15,44 кв м, першого поверху 
адміністративної будівлі (Літ.А-12), реєстровий номер 37941997.1.АААДЕГ124. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний,168. Балансоутримувач 
майна: Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій 
області.  Вартість виконання  робіт з оцінки - 3 995 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5   
календарних  днів  від дати підписання договору. 

 
4. Фізична особа - підприємець Добрун Анатолій Павлович   на виконання робіт 

з оцінки об’єкта  оренди:  
вбудованих нежитлових приміщень №№ 2, 3, 4, 9, площею 199,50 кв м, ½ 

нежитлових приміщень №№ 1, 5, 6, площею 36,70 кв м та ½ сходової клітки (ІІ), площею 
8,30 кв м, загальною площею 244,50 кв м, третього поверху будівлі (Літ. А).  
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,                                        
вул. Грецька, 21/52. Балансоутримувач майна: Бердянська  філія  ДП „Державний 
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут „НДІпроектреконструкція”.  
Вартість виконання  робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 
календарних  днів  від дати підписання договору. 

5. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт 
з оцінки об’єктів  оренди: 

частини даху, загальною площею 35,0 кв м, громадсько-побутового блоку                                  
(Літ. А'-2), інвентарний номер 10310004.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Панфьорова, 146а. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 
„Запорізьке вище професійне училище „МОТОРОБУДІВНИК”. Вартість виконання  робіт 



з оцінки – 3 997 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 
підписання договору. 

 частини даху, загальною площею 25,0 кв м, будівлі лабораторного корпусу                    
(Літ.А-5). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний,226. 
Балансоутримувач майна: Запорізька державна  інженерна академія. Вартість виконання  
робіт з оцінки – 3 997 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 
підписання договору. 
 частин даху, загальною площею 15,00 кв м, навчального корпусу № 1 (Літ. А-8). 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26. Балансоутримувач 
майна: Запорізький державний  медичний університет.  Вартість виконання  робіт з оцінки 
– 3 997 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 
договору. 

6. Фізична особа - підприємець Башірова Лариса Олексіївна:  на виконання 
робіт з оцінки об’єкта  оренди:  

вбудованого нежитлового приміщення №56, загальною  площею 41,5 кв м, другого 
поверху адміністративної будівлі (Літ. А-10). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                           
м. Запоріжжя, пр. Соборний,77. Балансоутримувач майна: Державне підприємство „Центр 
науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України”. Вартість 
виконання  робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  
від дати підписання договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


