
ІНФОРМАЦІЯ 

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

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.09.2018 

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

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 18.09.2018 

переможцями визначено: 

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

оцінки об’єктів приватизації, а саме:  

 об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – малоповерхової 

житлової  забудови у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга) . Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

71504, Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10. Балансоутримувач 

майна: ДП „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” код ЄДРПОУ 

24584661 в особі ВП „Запорізька атомна електрична станція” код ЄДРПОУ 19355964. 

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 – 6 000 грн., строк виконання робіт з оцінки -                                 

20 календарних  днів  від дати підписання договору; 

 об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – складу тари. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар,                           

вул. Комунальна. Балансоутримувач майна: ДП „Національна атомна енергогенеруюча 

компанія „Енергоатом” код ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП „Запорізька атомна електрична 

станція” код ЄДРПОУ 19355964. 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 – 6 000 грн., строк 

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

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

виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації, а саме:  об’єкта малої приватизації –  

об’єкта  незавершеного будівництва – малоповерхової житлової  забудови  у                             

м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга). Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71504, Запорізька обл., 

м. Енергодар,  пров. Таврійський, буд. 8. Балансоутримувач майна: ДП „Національна 

атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” код ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП 

„Запорізька атомна електрична станція” код ЄДРПОУ 19355964. 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 – 5 900 грн., строк виконання робіт з оцінки -  15 календарних  днів  від 

дати підписання договору. 

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно- правова 

група ” на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації, а саме:  об’єкта  малої 

приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – малоповерхової  житлової  забудови  

у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга). Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

71504, Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2. 

Балансоутримувач майна: ДП „Національна атомна енергогенеруюча компанія 

„Енергоатом” код ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП „Запорізька атомна електрична станція” 

код ЄДРПОУ 19355964. 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 – 5 900 грн., строк виконання робіт 

з оцінки -  15  календарних  днів  від дати підписання договору. 



 4.Фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович  на виконання робіт 

з оцінки об’єкта приватизації: об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – гаражу спілки ветеранів Афганістану. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

71504, Запорізька обл., м. Енергодар,  вул. Комунальна, буд. 4.  Балансоутримувач майна: 

ДП „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” код ЄДРПОУ 24584661 

в особі ВП „Запорізька атомна електрична станція” код ЄДРПОУ 19355964.  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 – 5 900 грн., строк виконання робіт з оцінки - 14 

календарних  днів  від дати підписання договору. 

 

 

 

 


