
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 10.08.2017 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 10.08.2017  переможцями 

визначено: 

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

оренди, а саме:  

нежитлового приміщення №172 площею 3,3 кв. м. третього поверху будівлі 

гуртожитку (літ. А-6, реєстровий номер 02125243.40.РПКХЯ009).  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, буд. 10. Балансоутримувач майна: 

Запорізький національний університет. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, 

вул. Пархоменка, буд. 10. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк виконання 

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

нежитлового приміщення № 206, загальною площею 6,20 кв м, першого поверху 

головного корпусу (Літ. А-3-4; А3-2; А4; А5). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                                 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький  національний  

технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 950 грн., строк виконання 

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

частини коридору № 108, загальною площею 8,00 кв м, другого поверху учбового 

корпусу № 4 (Літ. Ю'-4). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                                     

вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний 

університет. Вартість виконання робіт з оцінки –  3 950 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: 

нежитлових приміщень №8, №21, №22, №29 другого поверху адміністративної 

будівлі (літера А-2), реєстровий номер 04653199.9.ХВЮЯШЖ010, загальною площею  

107,70 кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,                                       

вул. Гоголя, буд. 136-А.  Балансоутримувач майна: Запорізька філія державного  науково-

дослідного та проектно-вишукувального інституту „НДІпроектреконструкція”. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 4010 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні 

від дати підписання договору. 

нежитлових  приміщень  з  №3 по №13  включно, частини приміщення №2 площею  

27,08 кв.м., загальною площею 162,78 кв. м. першого поверху триповерхової будівлі 

(літера А-3).  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,                                       

вул. О. Невського, буд.27.  Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад 

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

4010 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні від дати підписання 

договору. 

нежитлових приміщень  №№ 6, 10, 11, 12, 23, 24, першого поверху будівлі Літ. А, 

реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ113, загальною площею 52,5 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, смт. Більмак, вул. Центральна, 43.  

Балансоутримувач майна: Запорізька  дирекція, Українського державного підприємства 

поштового зв’язку "Укрпошта". Вартість виконання робіт з оцінки – 4010 грн., строк 

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

нежитлового приміщення № 27, площею 18,7 кв м, вбудованого в перший поверх 

адміністративної будівлі (Літ. Б-2, Б'-2), реєстровий № 08804940.4.Я0ВКЕК357.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. Космічна, 140.  Балансоутримувач 

майна: Управління державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Запорізькій 



області. Вартість виконання робіт з оцінки – 4010 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:  

частини нежитлового приміщення VI (у складі ½ приміщень спільного 

користування № 1, № 2 включно, площею 2,60 кв м, приміщення № 3, площею 15,30 кв м), 

загальною площею 17,90 кв м, першого поверху будівлі (Літ. А-3). Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Балансоутримувач майна: 

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

4000 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: 

вбудованих в перший поверх триповерхової адміністративної будівлі (реєстровий 

номер 02498004.8.ХВЮЯШЖ019) нежитлових приміщень (кімната №5 площею 17,80 кв. 

м., кімната №6 площею 12,40 кв. м., коридор №7 площею 1,80 кв. м., комора №8 площею 

0,4 кв. м.), загальною площею 32,4 кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69095, м. 

Запоріжжя, вул. Українська, буд. 5. Балансоутримувач майна: Запорізький філіал 

державного підприємства „Український державний головний науково - дослідний 

інститут  з інженерно - технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ”.  Вартість 

виконання робіт з оцінки –  3 980 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  

днів   від дати підписання договору.  

частини приміщення № 1, площею 3,45 кв м, частини приміщення № 2, площею 

139,05 кв м, приміщень з № 20 по № 23 включно, площею 83,30 кв м, першого поверху 

будівлі учбового корпусу (Літ. А-2), приміщення № 30, площею 52,40 кв м, другого 

поверху будівлі учбового корпусу (Літ. А-2), загальною площею 278,20 кв м.  

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

вул. О.Невського, 18.  Балансоутримувач майна: ДНЗ „Мелітопольське вище професійне 

училище”. Вартість виконання робіт з оцінки –  4030 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:  

частини нежитлового приміщення VІІ, VІІІ (у складі частини приміщення № 2, 

площею 3,0 кв.м.) першого поверху будівлі гуртожитку  (Літ. А-3)  та частини замощення, 

площею 2,0 кв.м., загальною площею 5,0 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки:                     

м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Балансоутримувач майна: Новомосковська  філія 

Концерну „Військторгсервіс”. Вартість виконання робіт з оцінки –  4000 грн., строк 

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

нежитлових  приміщень з № 114 по № 119 включно,  з № 121 по № 125 включно,  

№№ 128, 129 та частини приміщення № 130, площею 93,0 кв.м., загальною площею                                     

309,0 кв.м., першого поверху головного корпусу (Літ. А-3-4, А3-2, А4, А5).  

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

майна: Запорізький  національний  технічний університет. Вартість виконання робіт з 

оцінки –  3 954  грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів   від дати 

підписання договору.  


