
Результатати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 19.11.2015. 

Переможцями визначено: 

1. Фізичну особу – підприємця Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 146 першого поверху учбового 

корпусу № 2 – гуртожитку (Літ.Е-6), загальною площею 18,3 кв.м, що перебуває на 

балансі Запорізького металургійного коледжу Запорізької державної інженерної академії.  

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка / 

Гастелло,71/46. 

2. Фізичну  особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича  на 

виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: державного нерухомого майна загальною 

площею  3666,9 кв.м, що перебуває на балансі ДП „Мелітопольський завод „Гідромаш”, а 

саме: будівлі складу готової продукції (Літ. Н-1) у складі приміщень з № 1 по № 15 

включно площею 2439,9 кв.м; будівлі складу ГТВ виробів (Літ.О-2) у складі приміщень з 

№ 1 по № 20 включно першого поверху та приміщення з № 21 по № 25 включно другого 

поверху площею 1227,00 кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,   вул. 

Дзержинського, буд.191. 

3. Фізичну особу – підприємця Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 211, № 212 загальною  площею 37,9 

кв.м,  вбудованих в перший поверх п’ятиповерхового будинку артистів цирку (Літ.А-5) , 

що перебувають на балансі державного підприємства „Запорізький державний цирк”. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 137. 

4. Фізичну особу – підприємця Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення вестибюля № 32 площею 6,50 

кв. м, будівлі цирку  (Літ. А-3), що перебуває на балансі ДП „Запорізький державний 

цирк”.  

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41. 

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

оренди:  державного нерухомого майна – частини вбудованого в перший поверх будівлі 

(Літ. А-3) нежитлового приміщення № 12 площею 9,10 кв. м та нежитлового приміщення 

№ 112 площею 7,50 кв. м, загальною площею 16,60 кв. м, що перебуває на балансі ДП 

„Запорізький державний цирк”.  

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41. 

6. Фізичну особу – підприємця Таран Марину Анатоліївну на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 57 першого поверху будівлі Літ. А-3, 

загальною площею 10,9 кв. м, що перебуває на балансі Запорізької дирекції УДППЗ 

„Укрпошта”. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Кам’янка - Дніпровська,  

вул. Леніна, буд.1. 

7. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

правова група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень №№ 

31А, 32, 33 першого поверху двоповерхової будівлі (Літ. А-2, Б-2), загальною площею 

21,34 кв. м, що перебувають на балансі  ДНЗ „Запорізький правобережний професійний 

ліцей”. 



Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 2. 

 

Начальник відділу оцінки    Д.І. Саганович 

     

 

 

 


