
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.09.2016 

 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.09.2016 переможцями 

визначено:  

            1. Фізична особа – підприємець Перевай В.С. на виконання робіт з оцінки 

об’єктів  оренди:  

- гаражу (Літ. А), площею 426,2 кв м, прохідній (Літ. Б), площею 6,80 кв. м, 

замощення (Літ. І), площею 3592,8 кв. м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки:  Запорізька 

область, Василівський район, с. Балки, вул. Миру, 286. Балансоутримувач майна: 

Управління каналів Північно-Рогачикської зрошувальної системи. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 5 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

- нежитлових приміщень №51, №52 першого поверху адміністративної будівлі Літ. 

А-10, загальною площею 57,8 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. 

Соборний (Леніна), 77. Балансоутримувач майна: ДП „Центр науково-технічної 

інформації та сприяння інноваційному розвитку України”. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 5 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

- вбудованих в перший поверх будівлі (літера А-4, інвентарний номер 406, 

реєстровий номер 02495431.10.АААДДЛ068) нежитлових приміщень  №28 площею  17,4 

кв. м. та  №29 площею 15,1 кв. м., загальною площею 32,5 кв.м.  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов,буд.4. Балансоутримувач майна: 

Запорізьке відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02495483) державного 

підприємства „Державний   науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

- вбудованих нежитлових приміщень з № 1 по № 19 включно першого поверху 

будівлі (Літ. А-1, ганок площею 4,7к.в.м) загальною площею 258,7  кв. м.,  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, 36/13. 

Балансоутримувач майна: ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

"УКРЕНЕРГО". Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 



- нежитлових приміщень  №№ 50, 51, 52, 53,  53а, 88, 89, 90, 91, 92, 93   та  частини  

приміщення №54 (площею 18,72 кв. м.), загальною площею 196,72 кв. м., першого 

поверху триповерхової будівлі учбового корпусу №4, літ. А-3, реєстровий номер 

02125243.40.РПКХЯР003. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, вул. 

Дніпровська,33-А (колишня  назва -  вул. Леппіка, 33-А). Балансоутримувач майна: 

Державний вищий навчальний заклад „Запорізький національний університет”. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

- нежитлового приміщення № 1-5, площею 29,70 кв м. та частин приміщень 

спільного користування №№ 1-11, 1-1, 1-2 площею 21,18 кв м, першого поверху будівлі 

(Літ. А-1), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ939, загальною площею 50,88 кв м. 

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

смт. Приазовське, вул. Пушкіна, 3. Балансоутримувач майна: Головне управління 

статистики у Запорізькій області.  Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк 

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

- вбудованих нежитлових  приміщень в 1, 2 поверхи  будівлі їдальні (Літ. А-2) , а 

саме:  

вбудованих в перший поверх будівлі нежитлових приміщень з №31 по №42 

включно та сходової клітини І;  

вбудованих в другий поверх будівлі приміщень: частини приміщення коридору                     

№ 65; приміщень № 66, № 67, № 72; частини приміщень № 73, № 74; приміщень № 75;              

№ 73а та сходової клітини ІV, загальною площею 579,16 кв м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 54. Балансоутримувач 

майна: Мелітопольський  державний  педагогічний  університет імені Б.Хмельницького. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

- частини даху будівлі Літ. А-2, загальною площею  20,0 кв.м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька обл. м. Мелітополь, вул. Гоголя, 136-А. Балансоутримувач 

майна: Запорізька філія державного науково-дослідного та проектно-вишукувального 

інституту „НДІпроектреконструкція”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., 

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

 

- нежитлового приміщення № 152 першого поверху учбового корпусу № 1                      

(Літ. А-3), загальною площею 25,50 кв м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,44.Балансоутримувач майна: ВСП 



„Мелітопольський коледж ТДАТУ”.  Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк 

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

2.Фізична особа підприємець – Паламарчук Лідія Павлівна  на виконання робіт 

з оцінки об’єктів оренди:  

вбудованого в підвальний поверх чотириповерхової адміністративної будівлі (Літ. 

А-4), реєстровий номер 00201081.1.БДПМЧН7734,  нежитлового приміщення № 1 (у 

складі приміщень з № 1 по № 14 включно), загальною площею 172,60 кв м.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 180. Балансоутримувач 

майна: ДП „Державний науково-дослідний та проектний інститут титану”. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 4 800 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору 

- вбудованих в перший поверх двоповерхової будівлі учбового корпусу (Літ. А-2) 

нежитлових приміщень № 54, № 55, № 56, загальною площею 46,30 кв м. 

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

вул. М.Грушевського, буд. 19. Балансоутримувач майна: Мелітопольський  державний  

педагогічний  університет імені Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 4 800 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

- нежитлових приміщень №№ 46, 47, 48 вбудованих в перший поверх 

адміністративної будівлі (Літ. А-5), загальною площею 31,50 кв м. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105. Балансоутримувач майна: Запорізьке  

обласне  управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., 

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

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

- частини  даху будівлі учбового корпусу ( літера А-5), загальною площею                      

7,34 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 

буд.10.Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 4 500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  

днів  від дати підписання договору. 

 

4. Приватне підприємство „Дніпротех і К
о”  

на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди:  



- нежитлових приміщень № 3, № 6, № 7 одноповерхової будівлі навчальної 

майстерні  Літ. Б), загальною площею 202,30 кв м.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. 

Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Балансоутримувач майна: Державний вищий 

навчальний заклад „Запорізький будівельний коледж”. Вартість виконання робіт                          

з оцінки – 4 450 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

 


