
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 03.12.2015 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 03.12.2015 переможцями 

визначено: 

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

об’єкта оренди: вбудованих нежитлових приміщень корпусу допоміжних цехів                        

інв. № 1000095, Літ. Т (приміщення з № 39 по  № 68 включно, з № 71 по № 73 включно,                  

№ 73а, площею 843,7 кв. м. та корпус № 5 поста охорони інв. № 1000114, Літ. Я 

(приміщення з № 1 по № 3) площею 9,10 кв. м., загальною площею 852,80 кв. м., що 

перебувають  балансі відокремленого підрозділу „Спеціальне конструкторське бюро 

авіаційних бортових систем” ДП „Львівський науково-дослідний радіотехнічний 

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

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

об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення операційного залу в будівлі 

залізничного вокзалу станції Пологи  (літера Г), загальною площею 2,0 кв. м., що 

перебуває на балансі відокремленого структурного підрозділу „Запорізьке будівельно-

монтажне експлуатаційне управління” державного підприємства „Придніпровська 

залізниця”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Пологи,                          

вул. Привокзальна, буд.5-А. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

правова група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини замощення IV 

навчального корпусу № 2 (Літ.А-3), загальною площею 86,80 кв. м., що перебуває на 

балансі Запорізького національного технічного університету. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. 

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

об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення залу очікування будівлі приміських 

пасажирів інвентарний номер 0108970 (літера Б-2), загальною площею 2,0  кв. м., що 

перебуває на балансі відокремленого структурного підрозділу „Запорізьке будівельно-

монтажне експлуатаційне управління” державного підприємства „Придніпровська 

залізниця”. Місцезнаходження об'єкта оцінки:  м. Запоріжжя, вул. Костянтина 

Великого,буд.1. 

5. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

правова група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:  вбудованих в другий поверх 

будівлі електрозв’язку та пошти, Літ. А-3, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ261, 

нежитлового приміщення площею 15,0 кв. м. та частини приміщення № 99 (площа 

спільного користування), площею 3,0 кв. м., загальною площею 18,0 кв. м.,  що 

перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства 

поштового зв’язку "Укпошта". Місцезнаходження об'єкта оцінки:  Запорізька обл.,                      

м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. 

6. Приватне підприємство „Дніпротех і К
о
” на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: нежитлового приміщення № 76 (номери частин 1, 2, 3, 4) підвального поверху 

чотириповерхового будинку, Літера А – 4, загальною площею   74,8 кв. м., що перебуває 

на балансі ПАТ „Запорізький завод феросплавів” та не увійшло до його статутного 

капіталу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Правди, 49. 

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

оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 47
2
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чотирьохповерхової будівлі учбового корпусу (Літ. А-4), інв. № 886, загальною площею 

9,00 кв.м., що перебуває на балансі філії „Запорізький державний обласний навчально-

курсовий комбінат„ Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних 

та вітчизняних автотранспортних засобів „Укрінтеравтосервіс”. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, буд. 2-А. 

8. Приватне підприємство „Дніпротех і К
о
” на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: гаражу № 3 (Літера А), реєстровий номер 191247.50.ААВАВГ006, загальною 

площею 18,10 кв. м.; гаражу № 4, реєстровий номер 191247.50.ААВАВГ007, загальною 

площею  18,60 кв. м., що перебувають на балансі ПАТ „Запорізький сталепрокатний 

завод” та не увійшли до його статутного капіталу в процесі приватизації. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55. 

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

об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення 3 (у складі: приміщення № 6 та частини 

приміщення № 1, площею 6,75 кв.м.) першого поверху будівлі (Літера А,                

інв. № 1302010008), загальною площею 20,75 кв.м., що перебуває на балансі Запорізької 

дирекції УДППЗ „Укрпошта”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Центральна, 97,                  

с. Миколай-Поле, Запорізький район, Запорізька область. 

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

об’єкта оренди:  вбудованого нежитлового приміщення № 2-11 площею 11,3 кв. м. 

другого поверху двоповерхової адміністративної будівлі (реєстровий номер 

02360576.31.АААДЕЕЕ939), що перебуває на балансі Головного управління статистики у 

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

район,  смт. Приазовське, вул. Пушкіна, буд. 3. 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 03.12.2015 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 03.12.2015 переможцями 

визначено: 

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

об’єкта оренди: вбудованих нежитлових приміщень корпусу допоміжних цехів                        

інв. № 1000095, Літ. Т (приміщення з № 39 по  № 68 включно, з № 71 по № 73 включно,                  

№ 73а, площею 843,7 кв. м. та корпус № 5 поста охорони інв. № 1000114, Літ. Я 

(приміщення з № 1 по № 3) площею 9,10 кв. м., загальною площею 852,80 кв. м., що 

перебувають  балансі відокремленого підрозділу „Спеціальне конструкторське бюро 

авіаційних бортових систем” ДП „Львівський науково-дослідний радіотехнічний 

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

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

об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення операційного залу в будівлі 

залізничного вокзалу станції Пологи  (літера Г), загальною площею 2,0 кв. м., що 

перебуває на балансі відокремленого структурного підрозділу „Запорізьке будівельно-

монтажне експлуатаційне управління” державного підприємства „Придніпровська 

залізниця”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. Пологи,                          

вул. Привокзальна, буд.5-А. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

правова група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини замощення IV 

навчального корпусу № 2 (Літ.А-3), загальною площею 86,80 кв. м., що перебуває на 

балансі Запорізького національного технічного університету. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. 

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

об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення залу очікування будівлі приміських 

пасажирів інвентарний номер 0108970 (літера Б-2), загальною площею 2,0  кв. м., що 

перебуває на балансі відокремленого структурного підрозділу „Запорізьке будівельно-

монтажне експлуатаційне управління” державного підприємства „Придніпровська 

залізниця”. Місцезнаходження об'єкта оцінки:  м. Запоріжжя, вул. Костянтина 

Великого,буд.1. 

5. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

правова група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:  вбудованих в другий поверх 

будівлі електрозв’язку та пошти, Літ. А-3, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ261, 

нежитлового приміщення площею 15,0 кв. м. та частини приміщення № 99 (площа 

спільного користування), площею 3,0 кв. м., загальною площею 18,0 кв. м.,  що 

перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства 

поштового зв’язку "Укпошта". Місцезнаходження об'єкта оцінки:  Запорізька обл.,                      

м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. 

6. Приватне підприємство „Дніпротех і К
о
” на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: нежитлового приміщення № 76 (номери частин 1, 2, 3, 4) підвального поверху 

чотириповерхового будинку, Літера А – 4, загальною площею   74,8 кв. м., що перебуває 

на балансі ПАТ „Запорізький завод феросплавів” та не увійшло до його статутного 

капіталу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Правди, 49. 

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

оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 47
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чотирьохповерхової будівлі учбового корпусу (Літ. А-4), інв. № 886, загальною площею 

9,00 кв.м., що перебуває на балансі філії „Запорізький державний обласний навчально-

курсовий комбінат„ Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних 

та вітчизняних автотранспортних засобів „Укрінтеравтосервіс”. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, буд. 2-А. 

8. Приватне підприємство „Дніпротех і К
о
” на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: гаражу № 3 (Літера А), реєстровий номер 191247.50.ААВАВГ006, загальною 

площею 18,10 кв. м.; гаражу № 4, реєстровий номер 191247.50.ААВАВГ007, загальною 

площею  18,60 кв. м., що перебувають на балансі ПАТ „Запорізький сталепрокатний 

завод” та не увійшли до його статутного капіталу в процесі приватизації. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55. 

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

об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення 3 (у складі: приміщення № 6 та частини 

приміщення № 1, площею 6,75 кв.м.) першого поверху будівлі (Літера А,                

інв. № 1302010008), загальною площею 20,75 кв.м., що перебуває на балансі Запорізької 

дирекції УДППЗ „Укрпошта”. Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Центральна, 97,                  

с. Миколай-Поле, Запорізький район, Запорізька область. 

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

об’єкта оренди:  вбудованого нежитлового приміщення № 2-11 площею 11,3 кв. м. 

другого поверху двоповерхової адміністративної будівлі (реєстровий номер 

02360576.31.АААДЕЕЕ939), що перебуває на балансі Головного управління статистики у 

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

район,  смт. Приазовське, вул. Пушкіна, буд. 3. 

 

 

 

 


