
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 16.11.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 16.11.2017, переможцями 

визначено: 

1. Приватне підприємство „Данко” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:  

нежитлових приміщень №№ 24, 25, 26, 28, з № 30 по   № 34 включно, площею 

189,2 кв.м, та частин приміщень спільного користування, площею 56,8 кв.м,  загальною 

площею  246,0 кв.м, другого поверху будинку побуту (Літ. А-2). Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Балансоутримувач майна: 

Новомосковська філія Концерну „Військторгсервіс”.  Вартість виконання  робіт з оцінки – 

4050 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

2.Фізична особа - підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання  

робіт з оцінки об’єктів  оренди:   

частин асфальтобетонного замощення, площами 10,0 кв.м та 12,0 кв.м, з торцевих 

боків корпусу № 2, Літ. А-3, реєстровий номер 02070849.2.АААККД959. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. Балансоутримувач 

майна: Запорізький національний технічний  університет. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні  від дати підписання 

договору.   

нежитлового приміщення № 231, загальною площею 17,30 кв м, п'ятого поверху 

будівлі (Літ. А-5), реєстровий № 01038818.1.ААБЕЕ286. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105. Балансоутримувач майна: Запорізьке  обласне  

управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк 

виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні  від дати підписання договору.   

3. Фізична особа - підприємець Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт 

з оцінки об’єктів  оренди: 

вбудованих нежитлових приміщень з № 9 по № 12 включно, загальною площею 

76,5 кв.м, першого поверху адміністративної будівлі (літера  Б-1). Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька область, Токмацький район, м. Молочанськ, вул. Центральна, 1.  



Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад "Багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти". Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 980грн, строк 

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

нежитлового приміщення №115 (площею 46,1 кв м) та частини нежитлового 

приміщення №116 (площею 6,9 кв м), загальною площею 53,0 кв м, другого поверху 

адміністративної будівлі (Літ. А-11). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запоріжжя,                      

пр. Соборний,75. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 980грн, строк виконання робіт з 

оцінки – 5  календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлового  приміщення № 219, площею 14,10 кв м, частини приміщення № 220, 

площею 1,00 кв м  п'ятого поверху та частини даху, площею 130,00 кв м, загальною 

площею 145,10 кв м, адміністративної будівлі (Літ. А-5). Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 980грн, 

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

4.Приватне підприємство „ Дніпротех і Ко ” на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди:  нежитлового приміщення №51, загальною площею 217,1 кв м, другого поверху 

триповерхової цегляної будівлі інженерного корпусу (Літ. Д-3). Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Балансоутримувач майна: ДП „Запорізький 

інститут сільськогосподарського машинобудування”. Вартість виконання  робіт з оцінки – 

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

договору. 

нежитлового приміщення №24, загальною площею 218,5 кв м, першого поверху 

триповерхової цегляної будівлі інженерного корпусу (Літ. Д-3). Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Балансоутримувач майна: ДП „Запорізький 

інститут сільськогосподарського машинобудування”.  Вартість виконання  робіт з оцінки 

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

договору. 

 


