
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 10.07.2018 

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

відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 10.07.2018  

переможцями визначено: 

 

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

з оцінки об’єктів приватизації, а саме:  об’єкта незавершеного будівництва - 72-

квартирного житлового будинку. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька область, м. 

Оріхів, вул. Лесі Українки (стара назва – Рози Люксембург), 45б. Балансоутримувач 

об’єкта оцінки: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 

вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 6 900 грн., строк виконання робіт з оцінки -  14 

календарних  днів  від дати підписання договору;  

 об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершене 

будівництво) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої  будівлі (незавершене будівництво)                   

літ. Б, підвалу літ. Б', поверненого за рішенням суду у державну власність. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,                        

вул. Зарічна, 9. Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 5 400 грн., строк виконання робіт з оцінки -  14 календарних  

днів  від дати підписання договору; 

  об’єкта незавершеного будівництва - житлового будинку (незавершене 

будівництво) літ. А-1, веранди  літ а-1, господарчої  будівлі (незавершене будівництво) 

літ. Б, підвалу літ. Б',поверненого за рішенням суду у державну власність. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,                        

вул. Зарічна, 13. Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 5 400 грн., строк виконання робіт з оцінки -  14 календарних  

днів  від дати підписання договору; 

 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на 

виконання робіт об’єктів приватизації: 

об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершене будівництво) літ. 

А-1, веранди  літ а-1, господарчої  будівлі (незавершене будівництво) літ. Б, підвалу літ. 

Б', поверненого за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,   вул. Зарічна,  7. Мета проведення 

незалежної оцінки:  визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом 

продажу на електронному аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн., строк 

виконання робіт з оцінки -  15 календарних  днів  від дати підписання договору; 

 об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершене 

будівництво) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої  будівлі (незавершене будівництво)                    

літ. Б, підвалу літ. Б', поверненого за рішенням суду у державну власність. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,                            

вул. Зарічна, 11. Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 5 400 грн., строк виконання робіт з оцінки -  14 календарних  

днів  від дати підписання договору; 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Оцінка Плюс» на виконання робіт 

об’єкта приватизації: 

 об’єкта незавершеного будівництва – недобудованої  будівлі корпусу № 71, літ. А; 

недобудованого складу, літ. Б; недобудованої трансформаторної підстанції, літ. В; 

недобудованої будівлі, літ. Г; недобудованого навісу, літ. Д; паркану № 1. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н м. Вільнянськ,               



вул. Софіївська, 7-б. Балансоутримувач об’єкта оцінки: перебуває на зберіганні ТОВ 

«Науково – виробниче підприємство «Ріст». Мета проведення незалежної оцінки:  

визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на 

електронному аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 000 грн., строк виконання 

робіт з оцінки -  20  календарних  днів  від дати підписання договору; 

 

 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Експерт» на виконання робіт 

об’єкта приватизації: окремо розташованої споруди виробничого призначення, у складі: 

складу та столярської  майстерні, літ. Б; складу ПММ, літ. Д; гаражу №1, літ.К-2; гаражу 

№2,    літ. К-2; архіву №3 другого поверху, літ К-2; складу ПММ, літ. Л; прохідної, літ. Н; 

зварювального  цеху, літ. В; навіс, літ. П; складу, літ. Г; зварювального цеху, літ. З; 

складу,  літ. М; складу, літ. О; навісу, літ. Р; воріт №№ 1,3,4; хвіртки №2; паркану                         

№№ 5,6,7,8; майданчику під склад № 9; майданчику тельфера № 10; замощення І, які у 

процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ЗАТ “Запоріжбуд”, код ЄДРПОУ 

01239559 (припинено 26.09.2007). Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,                         

вул. Експресівська, 28. Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової 

вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. 

Вартість виконання робіт з оцінки – 18 000 грн., строк виконання робіт з оцінки -                               

20  календарних  днів  від дати підписання договору; 

 

  


