
 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 25.05.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 25.05.2017 переможцями 

визначено: 

 

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

оренди, а саме:  

- вбудованих в триповерхову будівлю (літера А, реєстровий номер 

01125761.1.АААИБЕ861) нежитлових  приміщень з №101 по №321 включно, та сходових 

клітин I, II, III, IV, V, VI, загальною площею 1193, 00 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,  вул. Горького, 2.  Балансоутримувач майна:                                

ДП „Бердянський морський торговельний порт”. Вартість виконання робіт з оцінки –                          

5 500 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

- нежитлового приміщення № 11, загальною площею 215,80 кв м, інженерного 

корпусу (Літ. Д-3, інв. № 4), реєстровий № 239066.1.АААДКЖ403. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Балансоутримувач майна:                                       

ДП „Запорізький конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського 

машинобудування”. Вартість виконання робіт з оцінки –  4 100 грн., строк виконання 

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

- вбудованих в підвальний поверх нежитлових приміщень, загальною площею                            

53,9 кв.м., житлового будинку (Літера А-4), реєстровий номер – 186542.42.ААБААЕ449, 

що перебуває на балансі ПАТ „Запорізький завод феросплавів”, але не увійшов до його 

статутного капіталу при приватизації, а саме:  

 приміщення 77 (у складі частин з № 1 по № 5), загальною площею по 

внутрішньому обміру 43,5 кв.м.; 

 ½ частин приміщень спільного користування тамбуру Іа, туалету XІІ, сходової 

клітини ХІІІ, площею 10,4 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11. Вартість 

виконання робіт з оцінки - 4 000 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: 

- складських  приміщень з № 1 по № 4 включно будівлі (Літ. Б), загальною площею 

82,40 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, Вільнянський район,                     

с. Новогупалівка, вул. Центральна, 44. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне 

управління водного господарства.  Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк 

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

- частини даху (площею 11,53 кв.м) та нежитлового приміщення №714 технічного 

поверху (площею 5,7 кв.м) загальною площею 17,23 кв.м. будівлі гуртожитку (Літ. А-9). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Маяковського, 24-А. 

Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки -  5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

- частини приміщення № 1 (у складі  приміщень №№ 2, 3, 4, 5, ½ приміщень 

спільного користування № 6, 7) цокольного поверху будівлі (Літ. А-2,  А1-3), площею 

65,75 кв м;  частини приміщення № 1 (у складі приміщень №№ 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27) 

першого поверху будівлі (Літ. А-2, А1-3), площею 255,10 кв м, загальною площею                  

320,85 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська,                

буд. 26. Балансоутримувач майна: Запорізьке училище професійної підготовки 

працівників міліції ГУМВС України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з 

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

підписання договору. 

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

- нежитлових приміщень з № 1 по № 12 включно, вбудованих  в перший поверх 

будівлі (Літ. А-5), загальною площею 86,30 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, м. Мелітополь,  вул. Гвардійська, буд. 17.  Балансоутримувач майна: 

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

–  4 050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору. 

- нежитлових приміщень з № 1 по № 12 включно, вбудованих в перший поверх 

будівлі (Літ. А-5), загальною площею 86,50 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гвардійська, буд. 17. Балансоутримувач майна: 

Новомосковська філія Концерну „Військторгсервіс” Вартість виконання робіт з оцінки 

–  4 050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання 

договору.  


