
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.08.2017 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.08.2017, переможцями 

визначено: 

1.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки об’єктів 
оренди: нежитлових  приміщень, загальною площею 2160,8 кв.м, а саме: 

- з №1 по № 6 включно, з № 22 по № 28 включно, загальною площею 991,0 кв.м, 
підвального поверху захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони),                          
інв. №2000076,  

- з №1 по № 4 включно, з № 13 по № 20 включно, загальною площею 742,2 кв.м, 
підвального поверху захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони),                         
інв. №2000073,  

- з №1 по № 5 включно, №№ 7, 29, 30 ,31, загальною площею  427,6 кв.м, 
підвального поверху захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони),                         
інв. №2000069, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ „Гамма” в процесі 
приватизації. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 6 000 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  
від дати підписання договору. 

вбудованого напівпідвального приміщення їдальні чотириповерхового учбового 
корпусу №1, реєстровий номер 20507735.12.ХАНШТД048, (літера А-4, А¹, А², 
приміщення V, частин  приміщень з №1 по №8´ включно, з №10 по №12 включно, №20, 
№21, №31, №34, №35, №37, з №39 по №41 включно, частини приміщення №24 площею 
27,9 кв.м), загальною площею 405,00 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                             
м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд.97-Б. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний 
коледж  ім. О.Г. Івченка. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 900 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: трактора МТЗ-572 (інв. № 400672), реєстраційний номер 
191253.6.ААБАБК623, пересувної підстанції ПКТП (інв. № 400632), реєстраційний номер 
191253.6.ААБАБК622, що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ „Гірничодобувна 
компанія „Мінерал” при приватизації. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 
Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Кар'єрна, 28. Балансоутримувач майна: ТОВ 
„Гірничодобувна компанія „Мінерал”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, 
строк виконання робіт з оцінки - 4 календарні дні від дати підписання договору. 

частини нежитлового приміщення № 136, загальною площею 2,00 кв. м, першого 
поверху будівлі спортивного комплексу (Літ. А-3). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                       
м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 35. Балансоутримувач майна: Запорізький національний 
університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з 
оцінки - 4 календарні дні від дати підписання договору. 

нежитлових приміщень з № 170 по № 196 включно з балконами, загальною 
площею 340,40 кв. м, п'ятого поверху будинку артистів цирку (Літ. А-5).  
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 137. 
Балансоутримувач майна: ДП „Запорізький державний цирк”. Вартість виконання робіт з 



оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні від дати підписання 
договору. 

3. Фізична особа - підприємець Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди: вбудованого в перший поверх чотириповерхового учбового 
корпусу (літера А-4), реєстровий номер 03121267.1.ШВГЮПЕ001, нежитлового 
приміщення №17´, загальною площею 3,6 кв.м.   Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69083, 
м. Запоріжжя, вул. Музична, буд.2-А. Балансоутримувач майна: Філія „Запорізький 
державний обласний навчально-курсовий комбінат”, ідентифікаційний код 38758243  
УДП „Укрінтеравтосервіс”, ідентифікаційний код  21536845. Вартість виконання робіт з 
оцінки –  3950 грн, строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів   від дати 
підписання договору.  

4. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: 

нежитлового приміщення № 241, загальною площею 7,1 кв.м., першого поверху 
будівлі (Літ. Б-3), що не увійшло до статутного капіталу ЗАТ „Запоріжбуд” в процесі 
приватизації. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 62. 
Вартість виконання робіт з оцінки –  3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки - 5 
календарних  днів   від дати підписання договору.  

частин нежитлових приміщень №№ 87, 89, площею  52,70 кв. м, приміщення № 88, 
загальною площею 85,00 кв. м, будівлі їдальні (Літ. А'). Місцезнаходження об'єкта оцінки:  
Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Балансоутримувач майна ДВНЗ „Запорізький 
будівельний коледж”. Вартість виконання робіт з оцінки –  3570 грн, строк виконання 
робіт з оцінки -  5 календарних  днів   від дати підписання договору.  

нежитлових приміщень №9, №10, загальною площею 34,9 кв. м, вбудовані в 
перший поверх двоповерхової будівлі (літера Г-2, реєстровий номер 
02543845.1.ЧРИАЯГ003).Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71630, Запорізька область, 
Василівський район, м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 25. Балансоутримувач майна: 
ДНЗ „Дніпрорудненський професійний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки –                     
3900 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів   від дати підписання 
договору. 

5. Приватне підприємство „Консалтингова фірма „Експоком” на виконання робіт з 
оцінки об’єктів  оренди:  

вбудованого в перший поверх будівлі цирку (Літ. А-3) нежитлового  приміщення   
№ 36 та частини приміщення фойє № 32, площею 30,50 кв. м, загальною площею                        
60,00 кв. м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41. 
Балансоутримувач майна: ДП „Запорізький державний цирк”. Вартість виконання робіт з 
оцінки –  3652 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів   від дати 
підписання договору. 

 


