
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 14.04.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 14.04.2017, переможцями 

визначено: 

 

1.  Фізична особа - підприємець Перевай Володимир Сергійович  на 

виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:  

частини майданчика початкового водіння (у складі частин №№ 1,2), загальною 

площею 2239,5 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,                                       

вул. О.Невського, 83. Балансоутримувач майна: ДНЗ „Мелітопольський професійний 

аграрний ліцей. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору; 

вбудованого нежитлового приміщення №144, загальною площею 13,7 кв.м, 

дев`ятого поверху дев`ятиповерхової будівлі гуртожитку (Літера А-9), реєстровий номер 

1350110.3.ААББАГ406, що перебуває на балансі ЗАТ „Сатурн-Д” та не увійшло до його 

статутного капіталу. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                                 

вул. Олімпійська, 26-А. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн., строк виконання 

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

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

оренди, а саме:  

нежитлових  приміщень (№6, №7, №8), першого поверху триповерхової будівлі 

корпусу №2, загальною площею 63,08 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                               

м. Запоріжжя, вул. Мінська, буд.10. Балансоутримувач майна: Запорізький 

гідроенергетичний коледж, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00129366, Запорізької 

державної інженерної академії ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05402565. Вартість 

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

днів  від дати підписання договору; 

частини  приміщення  №67 площею 150,0 кв.м, приміщень №68, з №71 по №73 

включно,  частини коридору №83 площею 25,2 кв.м, приміщень №87, №96, №98, №99,  

загальною  площею 286,8 кв. м. будівлі (літера А`-3).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 9. Балансоутримувач майна: державний  

 



навчальний заклад „Запорізький професійний ліцей автотранспорту”,  Вартість виконання 

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

підписання договору. 

вбудованих в перший поверх чотириповерхової будівлі нежитлових приміщень 

(Літ. А-4, приміщення з №72 по №74 включно), загальною площею 81,7 кв м.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова, 15. Балансоутримувач 

майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість виконання робіт з 

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

підписання договору. 

3. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єктів  

оренди:  

частини нежитлового приміщення вестибюлю №51, площею 2,0 кв.м цокольного 

поверху учбового корпусу №1 (літера А-4, реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ025). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича- 

Данченка/Гастелло,71/46. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж, 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00193588, Запорізької державної інженерної академії, 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05402565.Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн., 

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

частини даху, площею 10,0 кв.м, та нежитлового приміщення № 437, площею 13,5 

кв.м, дев`ятого поверху адміністративної будівлі (Літ. А-9).  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 13. Балансоутримувач майна: ГУМВС України в 

Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн., строк виконання робіт 

з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

частини даху, площею 4,0 кв.м, та нежитлового приміщення № 400, площею 10,2 

кв.м, восьмого поверху адміністративної будівлі (Літ. А-9). Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 13. Балансоутримувач майна: ГУМВС України в 

Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 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’єктів оренди:  

нежитлового приміщення (№28, літ. Д-4, реєстровий номер 

02549204.1.БДУАЧО004), загальною площею 81,4 кв.м, вбудоване в перший поверх 

будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 

вул. Перспективна, буд.2-Б. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад 

„Запорізький політехнічний центр професійно - технічної освіти”. Вартість виконання 



робіт з оцінки – 3900 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

нежитлових приміщень з № 1 по № 10 включно, вбудованих в перший поверх 

п'ятиповерхового будинку (Літ. А-5), загальною площею 123,70 кв м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гвардійська, 26. Балансоутримувач 

майна: Новомосковська  філія Концерну „Військторгсервіс. Вартість виконання робіт з 

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

підписання договору. 

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

з оцінки об’єктів оренди: 

нежитлових приміщень (№1-2, №1-3, №1-4) першого поверху будівлі поліклініки  

(літер „І-7” „І¹-3”),  загальною площею 25,4 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, м. Енергодар, пр. Будівельників, буд.33. Балансоутримувач майна: 

Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №1” Міністерства охорони 

здоров`я України. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 220 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлового приміщення  № 2 першого поверху військової скарбниці (Літ. Ц), що 

входить до складу історико-культурного комплексу „Запорозька Січ”,   загальною площею 

11,00 кв м, що перебуває на балансі Національного заповідника „Хортиця”. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 10. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 3 990 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 


