
 
 
Інформаційне повідомлення 

департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть проводити 

незалежну оцінку об’єктів комунальної власності, що відбувся 12 квітня 2018 року: 
 
 

За результатами конкурсу переможцями визнано: 

1. ПП «Дніпротех і К
0
» по об’єкту: 

- нежитлове приміщення №54 другого поверху будівлі ЗНВК №110 (літ. А-3-4) 

площею 277,6 кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69118, м. Запоріжжя, вул. Стешенка, 19. 

2. ФОП Зотова І.Є. по об’єкту: 

- частина нежитлового приміщення №35 першого поверху будівлі (літ.А-4) площею 

6,00 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 34. 

3. ФОП Башірову Л.О. по об’єкту: 

- нежитлове приміщення №123 четвертого поверху будівлі ЗОШ №22 Запорізької 

міської ради Запорізької області (літ.А-4) площею 32,0кв.м. Місцезнаходження об’єкта: 

69041, м. Запоріжжя, вул. Трегубова, 18. 

4. ФОП Бітякова Д.М. по об’єктам: 

- частина нежитлового приміщення ХХV першого поверху (літ.А-5) загальною 

площею 50,68 кв.м, а саме кімнати №№3, 3
1
, 12 та місця загального користування №№1, 2, 

6 ,7. Місцезнаходження об’єкта: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 20. 

- нежитлове приміщення № 27 першого поверху (літ.А-4) площею 55,9 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 40. 

5. ТОВ «Експертно-аналітичний центр» по об’єкту: 

- нежитлове приміщення №61 площею 7,70 кв.м першого поверху будівлі (літ.К3-3, 

інв.№000108). 

Місцезнаходження об’єкта: 69600, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4.  

6. ФОП Добрун А.П. по об’єкту: 

- - нежитлове приміщення №172 першого поверху будівлі (літ.А-9) площею 32,3 кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69121, м. Запоріжжя, вул. Товариська, 39. 

7. ТОВ «Оцінка плюс» по об’єкту: 

- нежитлове приміщення №75 першого поверху будівлі (літ.А-4) площею 18,40 кв.м. 

Місце знаходження об’єкта: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 34. 

8. ФОП Сватьєву Ю.В. по об’єктам: 

- нежитлове приміщення №174 третього поверху будівлі ЗНВК №109 Запорізької 

міської ради Запорізької області (літ.А-2,3,4) площею 29,8 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські пороги, 29. 

- нежитлове приміщення №66 підвалу (літ.А-5) загальною площею 72,6 кв.м.   

Місцезнаходження об’єкта: 69000, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 104. 

9. ПП «ДАНКО» по об’єкту: 

- нежитлове приміщення підвалу (літ.А-4) загальною площею 36,15кв.м, а саме: 

приміщення №65, ½ приміщення ХХІV, ½ сходової клітини VІІІ. Місцезнаходження 

об’єкта: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 56. 

10. ФОП Гапотченко А.М. по об’єкту: 

- нежитлове приміщення №134 першого поверху (літ.А-9) площею 74,3 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69093, м. Запоріжжя, вул. Звенигородська, 3; 

- частина нежитлового приміщення першого поверху (літ.А-5) загальною площею 

76,55 кв.м у складі коридорів №40 площею 39,50кв.м, №41 площею 26,80кв.м, № 42 

площею 7,20кв.м та ½ №43 площею 3,05кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 20. 

11. ПП «Консалтингова фірма «Експоком» по об’єкту: 



- нежитлове приміщення №V підвалу (літ.А-9) загальною площею 57,70 кв.м.   

Місцезнаходження об’єкта: 69000, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 13. 

12. ТОВ центр «Бізнесінформ» по об’єкту:  
- нежитлове приміщення першого поверху (літ.А-5) загальною площею 42,48 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69009, м.Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 52-а. 

13. ФОП Перевай В.С. по об’єкту: 
- нежитлове приміщення №63 першого поверху  (літ А-5,А-7) загальною площею 

53,75 кв.м. Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 193. 

14. ТОВ «Національна експертно-правова група» по об’єктам: 

- приміщення житлового блоку гуртожитку на четвертому поверсі (літА-5) загальною 

площею 245,26 квм у складі: кімнати №102 площею 15,06 кв.м, кімнати №103 площею 

17,47 кв.м, кімнати №105 площею 17,53 кв.м, кімнати №106 площею 17,92 кв.м, кімнати 

№109 площею 17,53 кв.м, кімнати №110 площею 17,69 кв.м кімнати №111 площею 17,43 

кв.м, приміщення вмивальні №131 площею 13,45 кв.м, приміщення душу №132 площею 3,8 

кв.м приміщення №133 площею 3,11 кв.м, приміщення санвузла №134 площею 12,56 кв.м, 

приміщення кухні №135 площею 18,69 кв.м та приміщення коридору №136 площею 56,0 

кв.м. Місцезнаходження об’єкта: 69069, м. Запоріжжя, вул. Дудикіна, 11; 

- частина першого поверху (літ.А-9, А
1
, А

2
) загальною площею 28,17 кв.м, у складі: 

частини приміщення №34, а саме: приміщення №35 площею 19,30 кв.м та частини 

коридорів №№28,29,19
2
; а також частини коридору №І. Місцезнаходження об’єкта: 69104, 

м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22-а. 

15. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» по об’єкту: 

- нежитлові приміщення №№17-23,25,26 першого поверху будівлі (літ. А-2) площею 

292,4 кв.м.   

Місцезнаходження об’єкта: 69008, м. Запоріжжя, вул. Каліброва, 8. 

16. ФОП Литвиненка Г.Г по об’єкту: 

- нежитлове приміщення №3 будівлі (літ. Л) площею 11,00 кв.м. Місцезнаходження 

об’єкта: 69104, м. Запоріжжя, вул. Європейська, 3; 

- частина нежитлового приміщення №111 підвалу будівлі (літ.А
1
) площею 14,30 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/Сталеварів, 47-

а/2. 

 

 


