
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 06.09.2018 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 06.09.2018переможцями 

визначено: 

 1.Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест» на виконання робіт 

з оцінки об’єктів приватизації, а саме:  

 об’єкта малої приватизації – окремого  майна у складі: коридорів  першого поверху 

№ 1 площею 10,0 кв. м та № 2 площею 32,7 кв. м двоповерхової адміністративної будівлі 

«А», приміщень № 19-24 підвалу «під А» та сходової  клітини ІІІ, загальною площею 

132,3 кв. м, підземного приміщення «Б» площею 96,16 кв. м.  Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, смт. Андріївка, вул. Нова, 4а.Мета  проведення 

незалежної оцінки:  приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з 

умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Вартість виконання 

робіт з оцінки – 4 000 грн., строк виконання робіт з оцінки -  14 календарних  днів  від 

дати підписання договору; 

 об’єкта  малої приватизації - об’єкта незавершеного будівництва - житлового 

будинку  № 15, поверненого за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька область, Вільнянський район, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86. 

Балансоутримувач майна: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки:  приватизація 

шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням 

стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження  стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк 

виконання робіт з оцінки -  14 календарних  днів  від дати підписання договору; 

 об’єкта  малої приватизації - об’єкта незавершеного будівництва - житлового 

будинку № 13, поверненого за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька область, Вільнянський район,  с. Матвіївка, вул. Побєди, 90. 

Балансоутримувач майна: відсутній.  Мета проведення незалежної оцінки:  приватизація 

шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням 

стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження  стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк 

виконання робіт з оцінки -  14 календарних  днів  від дати підписання договору; 

 2.Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів 

приватизації, а саме:  об’єкта малої приватизації - об’єкта незавершеного будівництва – 

житлового будинку № 14, поверненого за рішенням суду у державну власність. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, Вільнянський район,  с. Матвіївка, 

вул. Побєди, 88. Балансоутримувач майна: відсутній.  Мета проведення незалежної 

оцінки:  приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; 

аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження  

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 5 000 грн., строк виконання робіт з оцінки -  12  календарних  днів  від дати 

підписання договору. 

 об’єкта  малої приватизації - об’єкта незавершеного будівництва - житлового 

будинку № 12, поверненого за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження 

об'єкта оцінки: Запорізька область, Вільнянський район, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92. 

Балансоутримувач майна: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки:  приватизація 

шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням 

стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження  стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк 

виконання робіт з оцінки -  12  календарних  днів  від дати підписання договору. 

 об’єкта малої приватизації - об’єкт незавершеного будівництва – житлового  

будинку № 11, поверненого за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження 



об'єкта оцінки: Запорізька область, Вільнянський район,  с. Матвіївка, вул. Побєди, 94. 

Балансоутримувач майна: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки:  приватизація 

шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням 

стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження  стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій.  Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн., строк 

виконання робіт з оцінки -  12  календарних  днів  від дати підписання договору 

 

 

 

 


