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

відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 12.05.2016 

переможцями визначено: 

1. Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки 

об’єкта приватизації:  літні будиночки  (літ. Г1, літ. Г2, літ. Г3, літ. С1, літ. С2, літ. С3,            

літ. С5, літ. С6, літ. С7, літ. С8, літ. С9, літ. Ч, літ. Щ, літ. Щ1, літ. Щ2, літ. Щ3, літ. Ц2, літ.         

Ц-2), та паркани 1, 3 (з них № 1-ворота, № 3-паркан). Найменування балансоутримувача 

об’єкта оцінки: ----. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70424, Запорізька область, 

Запорізький район,  с. Розумівка, територія бази відпочинку „Лісова поляна”. Вартість 

виконання  робіт  з оцінки – 14 000 грн., строк виконання робіт з оцінки - 15 календарних 

днів від дати підписання договору  на проведення оцінки об’єкта приватизації. 

2.Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна група” 

на виконання з оцінки об’єктів приватизації:  

- адміністративного будинку, літ. Д, загальною площею 146,4 кв.м. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

„ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ”. Місцезнаходження об’єкта оцінки:                           

м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1а. Вартість виконання  робіт  з оцінки – 7 000грн., строк 

виконання робіт з оцінки - 7 календарних днів від дати підписання договору  на 

проведення оцінки об’єкта приватизації. 

- нежитлового  приміщення І першого поверху (літ. А-9) площею 16,7 кв.м, у 

складі: кабінету № 21, що складає 1/25 частини нежитлового приміщення І. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: МКП «ОСНОВАНІЄ». Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: 69121, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 40. Вартість виконання  робіт  з оцінки –                   

5 300 грн., строк виконання робіт з оцінки - 7 календарних днів від дати підписання 

договору  на проведення оцінки об’єкта приватизації. 

3.Приватне підприємство „Аспект” на виконання з оцінки об’єкта 

приватизації: нежитлового  приміщення № 52 першого поверху (літ. А-6) площею                     

7,5 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: МКП «ОСНОВАНІЄ». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 16. Вартість 

виконання  робіт  з оцінки –  3 580,00 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних 

днів від дати підписання договору  на проведення оцінки об’єкта приватизації. 

4. Конкурс на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації: об’єкт 

нерухомого майна державної власності – побутові приміщення (літ.Б-3), інв. № 070101, 



загальною площею 933,8 кв. м., разом із земельною ділянкою площею 0,0646 га, 

кадастровий номер 2310100000:02:032:0037. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. 

Запоріжжя, Південне шосе, 62. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:  0,0646 га. 

Місце розташування земельної ділянки (ділянок):м. Запоріжжя, Південне шосе, 62, 

вважати таким, що не відбувся у зв’язку з ненаданням суб’єктами оціночної 

діяльності жодної заявки для участі в ньому. 

 

 


