ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які відбулися
в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 08.02.2018
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
відбулися в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 08.02.2018
переможцями визначено:
1.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки об’єкта
приватизації:
Окреме індивідуально визначене майно, у складі: прохідна інв. № 10100975, літ. А,
5,8 кв. м.; вагова інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 кв. м.; склад інв. № 10101453, літ.В, 12,6
кв.м.; відкритий склад для піску та щебню інв. № 10201376, літ. Г.; склад пропану - бутану
інв. № 10100967, літ. Д,; насосна станція буд/бази інв. № 10100965, літ.Е, 21,8 кв. м.;
будівля управління та їдальні інв. № 10100972, літ. Ж, 239,8 кв.м.; будівля механічної
майстерні інв. № 10100968, літ. З, 411,4 кв. м.; склад ацетелену інв. № 10100966, літ. И,
51,7 кв. м.; будівля майстерні та складу «ЕМО» інв. № 10100970, літ.К, 756,7 кв. м.; навіс
інв. № 10201732, літ. Л; заправна станція інв. № 10201369, літ.М; будівля арматурного
цеху інв. № 10100971, літ. Н, 1138,7 кв. м.; будівля столярної майстерні інв. № 10100973,
літ. О, 64,6 кв. м.; навіс інв. № 10201734, літ.П.; будівля по виробництву монтажних
елементів інв. № 10100969, літ. Р, 514,3 кв. м.; будівля складу 5, 5а, лабораторнобудівельної бази інв. № 10100964, літ. Т, 1197,2 кв. м.; навіс інв. № 10201733, літ.С.;
загальний санвузол інв. № 10100974, літ. У; ворота інв. № 10201370, № 1; паркан інв. №
10201372, № 2; бетонний вузол інв. № 10201375, № 3; канал для мийки і змазування
машин інв. № 10201374, № 4; яма для вапна інв. № 10201364, № 5; опалювальна система
інв. № 10300808, № 6; протипожежний резервуар інв. № 10201368, № 7; ваги підлогові
інв. № 10634655, № 8; автошляхи інв. № 10201371, I; бетонні майданчики інв. №
10201366, II; трансформаторна підстанція інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна
для води інв. № 10201367, № 11; підкранові колії інв. № 10201365, № 12;
противопожежний резервуар інв. № 10201373, № 13; водопровід будівельний (труба
діаметр 60*4 - 629м, труба діаметр 48*3,5 - 330м, труба діаметр 34*3,5 - 155м, труба
діаметр 42*4 - 40м, труба діаметр 28*3 - 225м),інв. №10300807; зливна каналізація
(складається з 7-ми окремих ліній -180м, виконана з азбоцементних труб діаметром 150
з`єднаних муфтами та резиновими кільцями, розмежувальна оглядовими колодязями та
дощеприймальниками), інв. № 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна діаметр
150 - 292м, труба азбоцементна діаметр 200 - 120м, інв. № 10300805; гідратна мережа:
труба діаметр 114*6 -195м, труба діаметр 114*6 - 345м, труба діаметр 83*4 - 40м, труба
діаметр 60*4 -70м, інв. № 10300804; технологічна каналізація: труба азбоцементна діаметр
150 - 60м, труба азбоцементна діаметр 200 - 135м, труба азбоцементна діаметр 300 - 60м,
інв. № 10300803; зовнішня розводка електричних мереж: кабель АВВГ 4*10 -280м, АВВГ
3*25+16 -400м, АВВГ 3*50+25 -95м, АВВГ 3*70+35 -365м, АВВГ 3*95+50 -90м, АВВГ
3*120+70 -710м, АВВГ 27*2,5 -110м, АВВГ 5*2,5 -120м, труба азбоцементана діаметр
100 - 170м, інв. № 10300802; зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4*25 - 820м; труба
азбоцементна діаметр 150 - 40м, інв. № 10300801. Місцезнаходження об'єкта оцінки:
м. Запоріжжя, пл. Запорізька (колишня назва пл. Леніна),9. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь». Вартість виконання
робіт з оцінки – 50 000 грн., строк виконання робіт з оцінки – 20 календарних днів від
дати підписання договору.

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональний центр оцінки» на
виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації:
окремо розташовані споруди виробничого призначення, у складі: склад та
столярська майстерня, літ.Б, площею 844,4 кв.м, склад ПММ, літ.Д, площею 61,0 кв.м,
гараж №1, літ. К-2, площею 24,4 кв.м, гараж №2, літ. К-2, площею 24,9 кв.м, архів №3
другого поверху, літ К-2, площею 26,6 кв.м, склад ПММ, літ.Л, площею 27,7 кв.м,
прохідна, літ.Н, площею 4,8 кв.м, зварювальний цех, літ.В площею 295,8 кв.м, навіс, літ.П,
площею 62,7 кв.м, склад, літ.Г, площею 7,9 кв.м, зварювальний цех, літ.З, площею 157,7
кв.м, склад, літ.М, площею 116,0 кв.м, склад, літ.О, площею 49,4 кв.м, навіс, літ.Р,
площею 157,6 кв.м, ворота №№1,3,4, хвіртка №2, паркани №№5,6,7,8, майданчик під
склад №9, майданчик тельфера №10, замощення І, разом із земельними ділянками: площа
земельної
ділянки
0,3788
га,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
2310100000:02:022:0139; площа земельної ділянки 0,3976 га, кадастровий номер земельної
ділянки 2310100000:02:022:0138 Балансоутримувач
об’єкта
оцінки:
відсутній.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. Вартість
виконання робіт з оцінки – 60 000 грн., строк виконання робіт з оцінки – 21 календарний
день від дати підписання договору.

