
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 12.01.2017 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 12.01.2017, переможцями 

визначено: 

1. Фізична особа - підприємець  Перевай Володимир Сергійович  на виконання 

робіт з оцінки об’єктів оренди: 

– нежитлових приміщень будівлі гаражних боксів (літера Б; приміщення №3, №4, 

№6), загальною площею 70,80 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 

Насосна,буд.24. Балансоутримувач майна: ДНЗ „Запорізьке вище індустріально-

політехнічне училище”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн., строк виконання 

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

– нежитлових приміщень будівлі навчального корпусу № 5 загальною площею 

226,60 кв м, а саме: сходової клітини VII, площею 12,40 кв м та тамбуру VI, площею 2,50 

кв м першого поверху будівлі (Літ. ВВ1в); приміщень з № 203 по № 214 включно, площею 

115,20 кв м; частини приміщення № 202 площею 80,50 кв м, сходової клітини Х, площею 

16,00 кв м другого поверху будівлі (Літ. В). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, м. Бердянськ, вул. Володимира Хавкіна/Пушкіна, буд. 3/2. Балансоутримувачі 

майна: Бердянський  державний  педагогічний  університет. Вартість виконання робіт з 

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

підписання договору. 

2. Фізична особа - підприємець  Жуган Віра Станіславівна  на виконання робіт 

з оцінки об’єкта оренди: 

– вбудованих нежитлових приміщень №112, №113, №114 першого поверху 

семиповерхової будівлі (літера А-7), реєстровий номер 05482972.4.ДБЕЦРЕ866, загальною 

площею 44,70 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, площа Пушкіна, 

буд.4. Балансоутримувач майна: державне підприємство „Державний проектний інститут 

„Запоріжцивільпроект”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 600 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: 

– вбудованих нежитлових приміщень №18, з №20 по №33 включно, частини  

приміщення №34 площею 14,3 кв.м., приміщень з №35 по №39 включно, першого поверху 

суспільно-побутового корпусу (літера Б¹-2, реєстровий номер 02543874.1.ЧХГПЮЯ004), 

загальною площею 270,8 кв.м.; нежитлового приміщення №1, загальною площею 145,6 

кв.м., одноповерхового  складу ( літера Д, реєстровий номер 02543874.1ЧХГПЮЯ004). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, буд.8. 

Балансоутримувач майна: ДНЗ „Запорізький професійний ліцей”. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

– частини вбудованого нежитлового приміщення п`ятого поверху будівлі  

гуртожитку (літера В-5), загальною площею 10,0 кв.м., та частини даху будівлі площею 

30,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,                  

вул. Лютнева,194. Балансоутримувачі майна: ДНЗ „Мелітопольський професійний ліцей 

сервісу”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 700 грн., строк виконання робіт з оцінки -                          

5 календарних  днів  від дати підписання договору 

 

 
 


