
         
 
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 18 червня 2018 року: 
 

За результатами конкурсу переможцями визнано: 

1. ПП «Дніпротех і К
0
» по об’єктам: 

- нежитлові приміщення №№ 43 - 47, 52 - 55 будівлі (літ.А,А
1
) загальною площею 21,10 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69009, м. Запоріжжя, вул. Молодіжна,89-а; 

- частина нежитлового приміщення №30 підвалу будівлі (літ.А
1
) площею 15,00 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України / Сталеварів,47-а/2. 

2. ФОП Зотову І.Є. по об’єкту: 

- контейнер інв.№1471 площею 14,40 кв.м.   

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

3. ФОП Башірову Л.О. по об’єкту: 

- будівля (літ.З) загальною  площею 44,60 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, вул. Рекордна,2. 

4. ФОП Бітякова Д.М. по об’єкту: 

- нежитлові приміщення №№1, 2 будівлі (літ.Л) загальною площею38,80кв.м. 

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

5. ПП «Оціночна фірма «Аналітик» по об’єкту: 

- будівля (літ.Ф) загальною площею 16,40 кв.м. 

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

6. ФОП Гапотченко А.М. по об’єкту: 

- нежитлові приміщення №№ 8-12 будівлі (літ.У) загальною площею 80,80 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 32. 

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

- невід’ємні поліпшення, здійснені орендарем за згодою орендодавця на об’єкті оренди – 

нежитловому приміщенні № 26 першого поверху (літ. А-4) площею 173,4 кв.м та нежитловому 

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

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

8. ПП «Аспект» по об’єкту: 

- будівля (літ.Н) загальною площею 39,30 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна,56. 

9. ФОП Литвиненко Г.Г. по об’єкту: 

- нежитлові приміщення №№140 - 152 будівлі (літ.А
1
) загальною площею 169,40 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України / Сталеварів,47-а/2. 

10. ФОП Сватьєву Ю.В. по об’єктам: 

- будівля (літ.Т) загальною площею 42,90 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69095 м.Запоріжжя, вул. Поштова,141-а; 

- кіоск інв.№ 1514 площею 8,00 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул.Незалежної України / Сталеварів,47-а/2. 

11. ФОП Жирова А.К. по об’єкту: 

- нежитлові приміщення №№1-6 будівлі (літ.С) загальною площею 65,50 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул.Незалежної України / Сталеварів,47-а/2. 

12. ФОП Жуган В.С. по об’єкту: 

- будівля (літ.М) загальною площею 30,60 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69076, м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 12-а. 

 


