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

відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 21.01.2016 

переможцями визначено: 

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

оренди:  

- вбудованих  нежитлових приміщень № 11, № 12 першого поверху будівлі 

автомайстерні (інв. № 0070), загальною площею 56,30 кв. м., що перебувають  на балансі 

ДП „Запорізький державний авіаційний ремонтний завод „МіГремонт”. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 124. 

- нежитлового  приміщення №7 (у складі: приміщень з №1 по № 5 включно, з №7 

по №9 включно) першого поверху будівлі гуртожитку Літ А-9, загальною площею  

236,4 кв.м., що перебуває на балансі ДНЗ Дніпрорудненський професійний ліцей. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, 15. 

- нежитлових  приміщень № № 2, 7, 8, 9 та частини приміщень спільного 

користування  №№ 1, 3, 4, площею 7,35 кв.м., першого поверху гуртожитку (Літ. А-9), 

загальною площею 79,05 кв.м., що перебувають на балансі ДНЗ Дніпрорудненський 

професійний ліцей. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область,  

м. Дніпрорудне,  пр. Ентузіастів 15. 

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

оренди: 

- нежитлових приміщень з № 132 по № 153 включно, тамбуру ІХ, загальною 

площею 521,1 кв. м., першого поверху будівлі Літ АА1а, що перебувають на балансі 

Бердянського економіко-гуманітарного коледжу Бердянського державного педагогічного 

університету. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Свободи, 2/12               

Грудня, 13. 

- нежитлових приміщень з № 220 по № 223 включно, другого поверху будівлі                  

Літ АА1а, загальною площею 214,5 кв. м., що перебувають на балансі Бердянського 

економіко-гуманітарного коледжу Бердянського державного педагогічного університету. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Свободи, 2/12, Грудня, 13. 

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

об’єкта оренди: частини приміщення № 4 площею 108,12 кв. м. приміщення № 12 площею                       

29,4 кв. м. першого поверху будівлі Літ. А, загальною площею 137,52  кв. м., що 

перебувають на балансі Головного управління ДСНС України в Запорізькій області. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сапожнікова Георгія,3. 


