
ІНФОРМАЦІЯ  

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.12.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.12.2016 переможцями 

визначено: 

1. Фізична особа -  підприємець  Добрун Анатолій Павлович  на виконання 

робіт з оцінки об’єкта оренди:  нежитлових    приміщень    загальною   площею 47,93 кв.м. 

будівлі диспетчерського  пункту системи посадки, а саме: 

- нежитлового  приміщення №22 яке розташоване на другому поверсі будівлі,  

площею 31,20 кв.м.; 

- частини нежитлового приміщення №21 площею 8,10 кв.м.; 

- частини нежитлового приміщення №29, яка розташована на третьому поверсі 

будівлі,  площею 8,63 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. 

Блакитна,4. Балансоутримувач майна: Дніпропетровський регіональний структурний 

підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України”. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

2. Приватне підприємство „Дніпротех і Ко”  на виконання робіт з оцінки    об’єкта  

оренди:  вбудованих  в одноповерхову будівлю статистики (літ. А-1, реєстровий номер 

02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлового приміщення №18 та частини коридору №17 

спільного користування площею 4,20 кв. м.), загальною площею 22,30 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 70000, Запорізька область, м. Вільнянськ,                    

пров. Торговий, 2. Балансоутримувач майна: Головне  управління статистики у 

Запорізькій області.  Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн., строк виконання робіт 

з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

3. Приватне підприємство „Оціночна фірма „Аналітик”  на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: вбудованого нежитлового приміщення №15 та частин приміщень 

№1,№3,№4,№5 спільного користування площею 7,36 кв.м. підвального поверху будівлі 

гуртожитку  (літера А-9), загальною площею 26,56 кв.м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: 71630, Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, 

буд.25. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад „Дніпрорудненський 



професійний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 000 грн., строк виконання робіт 

з оцінки – 4  календарні  дні  від дати підписання договору. 

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

нежитлових приміщень  №№ 127, 129, 131, 133 третього поверху будівлі  (Літ. А`-3), 

загальною площею 45,3 кв.м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 

Волгоградська, 9. Балансоутримувач майна:  ДНЗ „Запорізький професійний ліцей 

автотранспорту”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 800 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

5. Фізична особа -  підприємець  Перевай Володимир Сергійович  на виконання 

робіт з оцінки об’єктів оренди: 

 -  будівлі  контори промдільниці, інв. № 5944, (Літ. А-1), загальною площею 

489,5 кв.м.. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Енергодар,                          

вул. Промислова, 125. Балансоутримувач майна: ВП „Запорізька атомна 

електростанція”  ДП „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом”.  

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору; 

 - частини  нежитлового приміщення №1 (у складі приміщень №№ 1,3) першого 

поверху одноповерхової будівлі (Літ. Д-1), загальною площею 42,6 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,  вул. О. Невського, 

83. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 11,95 га Місце розташування земельної 

ділянки (ділянок) – м. Мелітополь,   вул. О. Невського, 83. Балансоутримувач майна:  

ДНЗ „Мелітопольський професійний аграрний ліцей”. Вартість виконання робіт з 

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

підписання договору. 

 


