
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 15.02.2018 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 15.02.2018,  переможцями 

визначено: 
1.Фізична особа - підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання 

робіт з оцінки об’єктів  оренди:   
- частини замощення ІІ (майданчик для тимчасового паркування автомобілів), 

загальною площею 40,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: розташований на 
території Національного заповідника „Хортиця” у районі між „Національним клубом” та 
зупинкою „Музей” в м. Запоріжжі, о. Хортиця. Балансоутримувач майна: Національний  
заповідник „Хортиця”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4005 грн., строк виконання 
робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати підписання договору;  

 - нежитлових приміщень № 2-1, № 2-2, № 2-3 та балкон, загальною площею                  
284,10 кв. м, другого поверху окремо розташованої будівлі (Літ. А-2). Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 17-А. Балансоутримувач майна: Комітет 
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 4005 грн, строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні  від дати 
підписання договору.   

2. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди:  нежитлових  приміщень з №119 по №123 включно; №128; 
№130; №131; №132, площею 380,7 кв.м, частини приміщення №126 площею 66,65 кв. м, 
загальною площею  447,35 кв.м, розташованих на четвертому поверсі будівлі                    
(літера А-4). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд.1. 
Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет. Вартість виконання  
робіт з оцінки - 3 974 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’єкта  оренди: вбудованих в перший поверх нежитлового будинку (літера А-11, 
реєстровий  номер 02360576.31.АААДЕЕ919) частин  нежитлових приміщень №79-4, 79-5, 
79-6, 79-7, 79-8, 79-9, 79-10, 79-11, 79-12, 79-13 площею 119,0 кв.м та частини коридору 
№75-2 спільного користування 1-го поверху площею 20,9 кв. м., загальною площею        
139,9 кв.м.   Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 
75. Балансоутримувач майна:  Головне управління статистики  у  Запорізькій  області. 

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

4. Фізична особа - підприємець Башірова Лариса Олексіївна  на виконання 
робіт з оцінки об’єкта  оренди: нежитлового приміщення № 262, площею 14,20 кв. м, 
технічного поверху будівлі (Літ. А-10).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
пр. Соборний, буд. 77. Балансоутримувач майна: ДП „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. 

5. Приватне підприємство „Дніпротех і Ко ” на виконання робіт з оцінки об’єктів  
оренди:   

 - частин стіни приміщення ІІІ, площею 1,50 кв м, першого поверху; частин стіни 
приміщення І, площею 1,50 кв м, другого поверху; частин стіни приміщення І, площею  
1,50 кв. м, третього поверху; частин стіни приміщення І, площею 1,50 кв м, четвертого 
поверху; частин стіни приміщення І, площею 1,50 кв м, п'ятого поверху будівлі (Літ. А-5), 



реєстровий № 00493698.1.БЕШСНП6305, розміщеного за адресою: Запорізька область,                
м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, 22;  

- частин стіни приміщення ІІІ, площею 1,50 кв. м, першого поверху; частин стіни 
приміщення ІІ, площею 1,50 кв. м, другого поверху; частин стіни приміщення ІІІ, площею 
1,50 кв. м, третього поверху; частин стіни приміщення ІІІ, площею 1,50 кв. м, четвертого 
поверху; частин стіни приміщення, площею 1,50 кв. м, технічного поверху будівлі (Літ. А-
4), реєстровий № 00493698.1.БЕШСНП6308, розміщеного за адресою: Запорізька область, 
м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, 56;  

- частин стіни приміщення, площею 1,50 кв. м, технічного поверху будівлі                   
(Літ. А-9), реєстровий № 00493698.1.БЕШСНП6306, розміщеного за адресою: Запорізька 
область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, 22-в. Балансоутримувач майна: 
Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість виконання  робіт з 
оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 
підписання договору; 

 - частини даху дев`ятиповерхової будівлі гуртожитку (літера А-9), загальною 
площею  25,0 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69050, м. Запоріжжя, вул. 
Космічна, буд. 131. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад „Запорізький 
професійний ліцей сервісу”. Вартість виконання  робіт з оцінки – 4 000 грн, строк 
виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

6. Приватне підприємство „Оціночна фірма „Аналітик ” на виконання робіт з 
оцінки об’єкта  оренди:  нежитлових приміщень № 1, площею 28,5 кв.м, та № 2, площею                  
12,4 кв.м, будівлі (Літ. А3), реєстровий номер 08680106.1.РЯТРЮВ480. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, c. Біленьке, 
вул.Запорізька, 32. Балансоутримувач майна: ДП "Підприємство державної  кримінально-
виконавчої  служби України  (№99)".  Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 992 грн, 
строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати підписання договору. 

 
 

 


