
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 09.06.2016 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 09.06.2016  переможцями 

визначено: 

 

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

об’єкта приватизації:  адміністративної будівлі загальною площею 164,5 кв.м (у т.ч. 

адміністративної будівлі, А, площею 121,5 кв. м, прибудови (гаражу), Б, площею                    

43,0 кв.м), козирка, кА, площею  1,5 кв. м, оглядової ями, кБ, площею 4,5 кв м,                     

вимощення,  І, площею 38,6 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Управління Державної казначейської служби України у Розівському районі Запорізької 

області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70300, Запорізька обл., смт. Розівка,                               

вул. Пушкіна, 48. Вартість виконання  робіт  з оцінки – 5 000 грн., строк виконання робіт з 

оцінки - 15 календарних днів від дати підписання договору  на проведення оцінки об’єкта 

приватизації. 

2.  Фізична особа підприємець  Перевай Володимир Сергійович  на виконання 

робіт з оцінки об’єкта приватизації:   

- 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. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебуває на зберіганні 

ТОВ «Вітьок». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, Бердянський район,                       

смт. Андріївка, вул.Нова,4а. Вартість виконання  робіт  з оцінки – 5 500 грн., строк 

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

проведення оцінки об’єкта приватизації. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю  "ОБ`ЄДНАНЕ ПІДПРИЄМСТВО З 

ОЦІНКИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБ`ЄКТІВ І ІНВЕСТИЦІЙ" – УКРАЇНА" 

на виконання з оцінки об’єкта приватизації:  

Єдиного майнового комплексу комунального спортивно-видовищного 

підприємства «Юність». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Комунальне 

спортивно-видовищне підприємство «Юність». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69005, 

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66. Вартість виконання  робіт  з оцінки –  180 000 грн., строк 



виконання робіт з оцінки - 30 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. 

 

 


