
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 23.11.2017 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 23.11.2017  переможцями 

визначено: 

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

з оцінки об’єкта  оренди: 

нежитлових приміщень №№ 13, 14, загальною площею  22,1 кв.м, першого поверху 

адміністративної будівлі (Літ. А). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл. 

м. Приморськ, вул. Центральна, 38. Балансоутримувач майна: Головне територіальне  

управління юстиції у Запорізькій області.  Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 985грн, 

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:   

групи об'єктів експлуатаційної дільниці № 2, а саме: вбудованих у перший поверх 

будівлі складу, реєстровий номер 36415218.5.АААБЖЖ201, нежитлових приміщень                     

(Літ. Б; приміщень з 1 по 4 включно), площею 152,90 кв м; вбиральні (Літ. В), реєстровий 

номер 36415218.5.ОРХРМБ007; паркану №1; воріт № 2; замощення І.  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька область, с. Лукашеве, вул. Перспективна, 1-А.  

Балансоутримувач майна: Запорізьке міжрайонне управління водного господарства 

Запорізького обласного управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки –  

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

вбудованих у перший поверх будівлі нежитлових приміщень (літера А-11, 

приміщення №27, у складі: приміщення №1 торговельний зал - 92,6 кв.м, приміщення №2 

комора - 1,4 кв.м, приміщення №3 сходи - 4,6 кв.м), загальною площею 98,6 кв. м.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 75.  

Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 3 990 грн., строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні  

від дати підписання договору.   

3.Приватне підприємство „ Дніпротех і Ко ” на виконання робіт з оцінки 

об’єктів  оренди:   



вбудованих у перший поверх адміністративної будівлі (літера А-3, реєстровий   

номер 02498004.8.ХВЮЯШЖ019) нежитлових приміщень №24, №25, №26, загальною  

площею 29,7 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69095, м. Запоріжжя,                                 

вул. Українська, буд.5. Балансоутримувач майна: Запорізька філія державного 

підприємства „Український державний головний науково - дослідний і виробничий 

інститут  з інженерно - технічних  і екологічних вищукувань”. Вартість виконання  робіт з 

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

підписання договору. 

1/3 частини металевої вежі для антени, інв. № 10490281. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2.  Балансоутримувач майна: Департамент з 

питань цивільного захисту населення Запорізької обласної  державної  адміністрації. 

Вартість виконання  робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки -                            

5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

нежитлових приміщень № 24, № 25, загальною площею 21,5 кв м, першого поверху 

чотириповерхової адміністративної будівлі № 9 (Літ. А-4), реєстровий                                 

№ 00493698.1.БЕШСНП257. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, 

м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Балансоутримувач майна: Таврійський  

державний агротехнологічний університет. Вартість виконання  робіт з оцінки –  

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

договору 

одноповерхової будівлі гідропосту, реєстровий номер 36415134.4.ММСФОО014, 

(Літ. В; приміщень №№ 1, 2, 3, 4, 9, 10), загальною площею 35,20 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, Вільнянський район,                   

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

управління водного господарства Запорізького обласного управління водних ресурсів.  

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

календарних  днів  від дати підписання договору. 

 


