
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 31.08.2017 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 
Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 31.08.2017, переможцями 

визначено: 

1. Фізична особа - підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт 
з оцінки об’єктів  оренди:   

частини нежитлового приміщення № 27, загальною площею 42,0 кв м, першого 
поверху будівлі (Літ. А). Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
пр.Східний,23. Балансоутримувач майна: ВСП „Бердянський коледж Таврійського 
державного агротехнологічного університету. Вартість виконання робіт з оцінки –                         
3 950 грн., строк виконання робіт з оцінки -  4 календарні дні від дати підписання 
договору. 

частини автодрому № 2 (у складі частин №№ 1,2), загальною площею 2239,5 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,                                    
вул. О.Невського, 83. Балансоутримувач майна: ДНЗ „Мелітопольський професійний 
аграрний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн., строк виконання робіт з 
оцінки -  4 календарні дні від дати підписання договору. 

вбудованих в перший поверх будівлі, літ. Б¹-1; Б-1, реєстровий номер 
38461727.1.АААЛБ944) господарського корпусу нежитлових приміщень, а саме: (кімнати 
з №1 по №4 включно, №10, з №14 по №22 включно, з №51 по №58 включно, №58а, №59), 
загальною площею 253,5 кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,                         
м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд.16. Балансоутримувач майна: Державна установа 
„Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України”. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн., строк виконання робіт з оцінки -                            
4 календарні дні від дати підписання договору. 

2. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: 

частини нежитлового приміщення вестибюлю № 63, загальною площею 2,0 кв.м., першого 
поверху учбового корпусу № 1 (Літ. А-8). Місцезнаходження об'єкта оцінки:                     
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26. 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.  

 

   


