
Результати конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності 
від 22.10.2015 

  

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

регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 22.10.2015, переможцем 

визначено: 

  

1. Фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 3 (у складі частин приміщень 

з № 1 по № 6, коридору I) підвального поверху дев’ятиповерхового гуртожитку (Літ. А-

9), загальною площею 110,3 кв. м, що перебуває на балансі ДНЗ Дніпрорудненський 

професійний ліцей. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, 15. 

  
2. Фізичну особу – підприємця Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 3 першого поверху триповерхової 

адміністративної будівлі Літ. Б-3, загальною площею 15,9 кв. м, що перебуває на 

балансі Головного управління статистики у Запорізькій області. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Радянська, буд. 230. 

  
3. Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: будівлі зварювального цеху (Літ. В), реєстровий номер 1239559.95ААББАА791, 

площею 295,8 кв. м, яка не увійшла у процесі приватизації до статутного капіталу ЗАТ 

„Запоріжбуд”. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. 

  
4. Фізичну особу – підприємця Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень чотириповерхової будівлі, загальною 

площею 77,10 кв.м, а саме: 

- нежитлових приміщень, вбудованих в цокольний поверх будівлі (літ. А-4, приміщення 

2, частина приміщення VII), площею 13,60 кв.м; 

- нежитлових приміщень вбудованих в перший поверх будівлі (літ. А-4, приміщення 1, 

частини приміщення з № 4 по № 6 включно, площею 53,50 кв.м, в спільному 

користуванні частини приміщень з № 1 по № 3 включно, площею 10,00 кв.м), що 

перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства 

поштового зв’язку "Укрпошта". 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 

16. 

  
5. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 
правова група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини вбудованого 
нежитлового приміщення № 53 загальною площею, 4,00 кв.м, першого поверху будівлі, 

літера А-11, реєстровий номер 02360576.31.ААДЕЕ9194, що перебуває на балансі 

Головного управління статистики у Запорізькій області. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 75. 

  
6. Фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень та площі загального користування 

адміністративної будівлі (Літера А-8; А2-3; А3-2), інв. № 5973/4 (4117), загальною 

площею 225,2 кв.м, а саме:  

- нежитлового приміщення четвертого поверху № 402, площею 17,6 кв.м; 

- нежитлових приміщень п’ятого поверху з № 501 по № 507 включно, № 509, № 510, № 

513, № 514 площею 189,0 кв. м; 

- площі загального користування, яка становить 18,6 кв.м, що перебувають на балансі 

Відокремленого підрозділу „Запорізька АЕС ДП НАЕК „Енергоатом”. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, 11. 

  



7. Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитлового приміщення № 233 п’ятого поверху п’ятиповерхової 

адміністративної будівлі (Літера А-5), загальною площею 30,3 кв. м, що перебуває на 

балансі Запорізького обласного управління водних ресурсів. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105. 

 


