
ІНФОРМАЦІЯ 

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

відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 14.01.2016 

переможцями визначено: 

1. Фізичну особу – підприємця Таран М.А.  на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: частини стіни фасаду чотирьох – поверхового корпусу № 14 ( інв. № 100014) 

розміром 6,0 x 9,0 м., загальною площею 54,0 кв. м. яка обліковується на балансі  ЗДП 

„Радіоприлад”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, проспект Леніна, 3. 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

правова група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення  

№ 2 (у складі частин приміщень № № 36, 38, 43,47,48,49) другого поверху будівлі Літ.А-3, 

та частини гаражу № 17, площею 15,65 кв.м., першого поверху будівлі Літ. А-3, загальною 

площею 174,45 кв. м., що перебувають на балансі Запорізького міського центру 

зайнятості. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 16-Б. 

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

оренди: вбудованого в четвертий поверх п’ятиповерхової будівлі експериментально-

лабораторного корпусу „А” нежитлового приміщення кім. № 428 (приміщення 1, 2), 

загальною площею 18,00 кв. м., що перебуває на балансі ДП „Український науково-

дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів”.  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74-А. 

4. Фізичну особу – підприємця Таран М.А.  на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: вбудованих в перший поверх адміністративного будинку нежитлових приміщень 

(літера Б-1; приміщення №11, №12), загальною площею 23,2 кв.м., що перебувають на  

балансі Головного управління статистики   у Запорізькій області. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Комінтерну,буд.7. 

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

оренди: вбудованого в п'ятий поверх п’ятиповерхової будівлі експериментально-

лабораторного корпусу „А” нежитлового приміщення кім. № 526 (приміщення 1, 2), 

загальною площею 18,00 кв. м., що перебуває на балансі ДП „Український науково-

дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів”. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74-А. 

6. Фізичну особу – підприємця  Перевая В. С. на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: частини даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку, загальною площею 



100,00 кв. м., що перебуває на балансі Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька 

область, м. Мелітополь,  вул. Крупської, буд. 9. 

7. Фізичну особу – підприємця Таран М.А.  на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: нежитлового  приміщення № 81 першого поверху адміністративної будівлі  

(Літ. А-11), загальною площею 24,2 кв. м, що перебуває на балансі Головного управління 

статистики у Запорізькій області.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  

пр. Леніна, 75. 

8. Фізичну особу – підприємця  Перевая В. С. на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: нежитлових приміщень складського корпусу Літ. „Б”, інвентарний  

№ 1000109, у складі: складу № 12 (площею 287,90 кв. м.); складу № 21 (площею 278,40 кв. 

м.); кімнати № 25 (площею 42,00 кв. м.); кімнати № 27 (площею 47,90 кв. м.); кімнати  

№ 30 (площею 94,20 кв. м.); гаражу № 31 (площею 107,60 кв. м.); коридору № 24 (площею  

2,00 кв. м.); коридору № 28 (площею 2,00 кв. м.); коридору № 29 (площею 1,90 кв. м.); 

кімнати  № 4 (площею 32,20 кв. м.); кімнати № 6 (площею 29,60  кв. м.); коридору № 5 

(площею  2,30 кв. м.); тамбуру № 26 (площею 3,40 кв. м.); кімнати № 13 (площею  

17,10 кв. м.), коридору № 11 (площею 12,50 кв. м.), частини коридору № 3 (площею  

4,90 кв. м.) та естакади (площею 136,70 кв. м.), загальною площею 1102,60 кв. м., що 

перебувають на балансі ДП „Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут”.  

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.   

9. Фізичну особу – підприємця Таран М.А.  на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: частини замощення І, загальною площею 40,0 кв. м., що перебуває на балансі 

Запорізького обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об'єкта оцінки:  

м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105. 

10. Фізичну особу – підприємця Башірову Л.О. на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: будівлі реабілітаційного центру (літ. А, А1, А2) загальною площею  

516,2 кв. м.;  навісів Г, Д; трансформаторної підстанції № 9; паркану № 7, хвіртки № 10, 

воріт № 11; замощення II (тротуарна плитка), загальною площею 188,5 кв. м. що 

перебувають  на балансі ГУМВС України в Запорізькій області.  Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Будинок відпочинку  (о. Хортиця),  буд. 40а. 

11. Фізичну особу – підприємця Башірову Л.О. на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: будівлі (Літ. – Б), загальною площею 15, 5 кв. м.;  сторожки (Літ. – В);  

альтанки (Літ. – Е);  парканів № № 1, 3;  воріт № № 2, 4, 5, 6;  підпірних стінок № № 8, 12;  

басейну № 13;  замощення асфальтно-бетоного I, загальною площею 1247,7 кв. м, що 



перебувають на балансі ГУ МВС України в Запорізькій області. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Будинок відпочинку (о. Хортиця),   буд. 40а.  

12. Фізичну особу – підприємця Станкевич К.Ю. на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: вбудованих в перший поверх двоповерхової будівлі відділу статистики, 

реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931, нежитлових приміщень (Літ. А-2, 

приміщення № 4, № 7 та частини приміщень спільного користування площею 9,5 кв. м.) 

загальною площею 49,50 кв. м. що перебуває на балансі Головного управління статистики 

у Запорізькій області.  Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,  

м. Мелітополь,  вул. Бейбулатова, 11. 

 
 


