
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.03.2018 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.03.2018 

переможцями визначено: 

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

оренди:   

   частини стіни приміщення ІІІ, площею 1,50 кв м, першого поверху; частини стіни 

приміщення І, площею 1,50 кв м, другого поверху; частини стіни приміщення І, площею 

1,50 кв м, третього поверху; частини стіни приміщення І, площею 1,50 кв м, четвертого 

поверху; частини стіни приміщення І, площею 1,50 кв м, п'ятого поверху будівлі                   

(Літ. А-5),  частини стіни приміщення, площею 1,50 кв м, технічного поверху будівлі                                

(Літ. А-9). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,                     

пр. 50-річчя Перемоги, 22;  Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги,                         

22-в. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний  університет.  

Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 995 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:  

частини даху п`ятого поверху будівлі  гуртожитку  (літера А-5), загальною площею 144,0 

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

вул. Інтеркультурна, буд. 390.Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 

„Мелітопольське вище професійне училище”.  Вартість виконання  робіт з оцінки –                          

3 985 грн.,  строк виконання робіт з оцінки – 4  календарні  дні  від дати підписання 

договору; 

  частини автостоянки на пристанційному майданчику № 1 (інв. № 6756/1/7326), 

загальною площею 20,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл.,                            

м. Енергодар,  вул. Промислова, 133. Балансоутримувач майна: ВП „Запорізька атомна 

електростанція” ДП „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом”. 

Вартість виконання  робіт з оцінки –   3 985 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4  

календарних  дні  від дати підписання договору; 

 нежитлових приміщень №1-1, №1-2, загальною площею 157,18 кв м, гаражу (літ.В), 

реєстровий номер 36307928.44.ААЕЖИД097, розташованого на експлуатаційній дільниці 

№2.Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Чкалове, вул. 

Чкалова, 94.Балансоутримувач майна: Веселівське міжрайонне управління водного 

господарства. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 985 грн., строк виконання робіт з 

оцінки – 4  календарні  дні  від дати підписання договору; 

   частин стін приміщень коридорів гуртожитку № 3 (Літ. А-4), а саме: частини стіни 

приміщення ІІІ першого поверху, площею 1,50 кв м, частини стіни приміщення ІІ другого 

поверху, площею 1,50 кв м, частини стіни приміщення ІІІ третього поверху, площею 1,50 

кв м, частини стіни приміщення ІІІ четвертого поверху, площею 1,50 кв м, загальною 

площею 6,00 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                      м. 

Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, 56.   Балансоутримувач майна: Таврійський 

державний агротехнологічний університет. Вартість виконання  робіт з оцінки –                       

4 900 грн., строк виконання робіт з оцінки –  4  календарних  днів  від дати підписання 

договору; 

 3. Фізична особа - підприємець Паламарчук  Лідія  Павлівна  на виконання 

робіт з оцінки об’єктів  оренди:  



  нежитлового приміщення № 1 та частини приміщення № 4, загальною площею 330,70 кв 

м, першого поверху двоповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (Літ. Г-2).  

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

вул. Лютнева, 194. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 

„Мелітопольське вище професійне училище”. Вартість виконання  робіт з оцінки –                     

3 985грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору; 

 нежитлових приміщень №№ 20, 25 та частини приміщення спільного користування                     

№ 1, площею 6,6 кв.м., загальною площею 33,2 кв.м., будівлі статистики (Літ. А-1). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ,                                     

пров. Торговий, 2. Балансоутримувач майна: Головне  управління статистики у 

Запорізькій області. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 985 грн., строк виконання робіт 

з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору; 

 4. Товариство з обмеженою відповідальністю Центр «Бізнесінформ»  на 

виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: частини нежитлового приміщення ХVІІ                      

(у складі частин №№ 6, 7, 8 та частини приміщення загального користування № 1, площею 

11,75 кв.м.), загальною площею 89,0 кв.м., підвального поверху будівлі (Літ. А-5). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Маяковського, 3А.      

Балансоутримувач майна: перебуває на балансі ПАТ „Запорізький завод феросплавів” та 

не увійшло до його статутного капіталу при приватизації.  Вартість виконання  робіт з 

оцінки – 3 985 грн., строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні  дні  від дати 

підписання договору. 

 5. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта  оренди: 

нежитлових  приміщень №№ 9, 10, 11, загальною площею 137,1 кв.м., будівлі складу та 

столярської майстерні  (Літ. Б), що не увійшло до статутного капіталу   ЗАТ „Запоріжбуд” 

в процесі приватизації. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                           

вул. Експресівська, 28. Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 985 грн., строк виконання 

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

  

 

  

 

 


