
Інформація 
департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя: 
 

 
1) Назва об’єкта оцінки:  

 

№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Номер приміщення, позначення об'єкта нерухомого майна літерою, площа, поверх будівлі 

1 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №20 екологічного профілю 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, бул.Шевченка, 49 

нежитлові приміщення цокольного поверху будівлі (літ.А-4): склад №6 - 7,3 кв.м, склад №7 - 8,3 кв.м, 
склад №8 - 17,6 кв.м, кладова №10 -6,2 кв.м, тамбур №14 - 0,5 кв.м, кухня №15 - 45,4 кв.м, мийка №16 - 
12,6 кв.м, загальною площею 97,9кв.м. 

2 Запорізька гімназія №25 
гуманітарного профілю Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Патриотична, 76 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3): кухня №39 - 37,3 кв.м, посудомийка №38 - 
18,5 кв.м, нежитлові приміщення підвалу (літ.А-3): цех овочевий №8 - 20,6 кв.м, загальною площею 
76,4 кв.м. 

3 Запорізька суспільно-гуманітарна 
гімназія №27 Запорізької міської ради 
Запорізької області, бул.Центральний, 
15а 

нежитлові приміщення цокольного поверху будівлі (літ.А-3 ): кухня №13 -73,6 кв.м, кімната №16 -7,6 
кв.м, склад №17 - 7,2 кв.м, склад №18 -11,0 кв.м, холодильний цех №36 - 12,5 кв.м, кімната №37- 11,0 
кв.м, коридор №14 – 27,0 кв.м, загальною площею149,9 кв.м. 

4 Запорізька гімназія №28 Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул.Лермонтова, 16 

нежитлові напівпідвальні приміщення будівлі (літера А-4, А´4):комора №3 - 15,3 кв.м, коридор №4 - 
10,4 кв.м, комора №5 – 12 кв.м, кухня №6 -11,3 кв.м, комора №7 -10,9 кв.м, комора №11 -6,2 кв.м, кухня 
№2 -79,6 кв.м, загальною площею 145,7 кв.м. 

5 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №37 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Кронштадська, 17 

нежитлові приміщення цокольного поверху будівлі (літера А-3): мийна №4 -13,5 кв.м, роздаточна №8 -
11,0 кв.м, загальною площею 24,5 кв.м. 

 
6 

Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №39 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Матросова, 16 

нежитлові приміщення третього поверху будівлі (літера А-2-3): приміщення №123 - 14,8 кв.м, 
роздаткова №124 -15 кв.м, кухня №127 -35,3 кв.м, коридор №128 -4,8 кв.м, мийна №129 -11,7 кв.м, 
загальною площею 81,6 кв.м. 

7 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №41 Запорізької міської 
ради Запорізької області,  
вул.Миру, 6 

нежитлові приміщення підвалу будівлі (літера А-4): буфет №8 - 12,2 кв.м, кабінет №12 - 5,8 кв.м, кухня 
№15 -17,1 кв.м, кімната №16 – 8 кв.м, кімната №17 - 7,1 кв.м, загальною площею 50,2 кв.м. 

8 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №58 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Поточна, 7 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі ( літера А'-З): мийка №9 - 19,6 кв.м, кухня №10 - 36,9 
кв.м, склад №12 - 7,3 кв.м, склад №15 -12.6 кв.м, склад №16 -15,3 кв.м, загальною площею 91,7 кв.м. 



9 Гімназія №71 з поглибленим 
вивченням іноземної мови Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
пр.Маяковського, 8 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літера А-4):миєчна №59 -8,3 кв.м, кухня №58 - 15,9 
кв.м, роздаточна №60 -13,7 кв.м, кладова №52 - 7,8 кв.м, цех №45 - 8,6кв.м, загальною площею 54,3 
кв.м. 

10 Запорізька спеціалізована школа I-III 
ступенів №72 з поглибленим 
вивченням хімії та біології Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул.Лермонтова, 21 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літера А-2,3):кухня №7 -27,7 кв.м,комора №9 - 4,5 
кв.м, коридор №8 -1,0 кв.м, коридор №5 - 4,3 кв.м, миєчна №6 -11,8 кв.м, роздаточна №12 – 10,0 кв.м, 
загальною площею 59,3 кв.м. 

11 Запорізька загальноосвітня школа  I-
III ступенів "Основа" Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул.Якова Новицького, 9 

нежитлові приміщення підвалу будівлі (літ.А-4): кухня №5 - 22,6 кв.м, комора №7 - 4,4 кв.м,  
цех №10 -8,0 кв.м, овочевий цех №11 -7,1 кв.м, мийна №12 – 9,0 кв.м, загальною площею 51,1 кв.м. 

12 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №78 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
бул.Центральний, 12а 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3-2): кухня №54 -34 кв.м, цех №55 - 14,7 кв.м, 
комора №56 - 0,2 кв.м, коридор №57 - 4,7 кв.м, коридор №58 - 1,2 кв.м, туалет №59 - 1,5 кв.м, кабінет 
№60 -10,6 кв.м, мийка №61 -14,5 кв.м, загальною площею 81,4 кв.м. 

13 Запорізький класичний ліцей 
Запорізької міської ради Запорізької 
області  
вул.Миру, 8/ Леоніда Жаботинського, 
23 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-4,А'): миєчна №45 -7,6 кв.м, миєчна №46 - 7,1 
кв.м, цех приготування №47 -9,2 кв.м,  коридор №50 – 13,0 кв.м, кухня №51 - 24,4 кв.м, роздаточна №57 
– 20,0 кв.м, загальною площею 81,3 кв.м 

14 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №94 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Яценка, За 

нежитлові приміщення підвалу будівлі (літ.А-3): хліборізка №20 -7,2 кв.м, кімната №23 - 9,9 кв.м, 
нежитлові приміщення першого поверху будівлі: мийка №66 - 18,6 кв.м, кімната №67 - 36,7 кв.м, 
загальною площею 72,4 кв.м. 

15 Запорізький класичний ліцей 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Леоніда Жаботинського, 
28 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2): кухня №13 – 24,0 кв.м, загальною площею 
24,0 кв.м. 

16 Запорізький навчально-виховний 
комплекс "Запорізька Січ" військово-
спортивного профілю Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Січі, 3 

нежитлові приміщення першого поверху (літера А-3,А'-2): мийка №44 - 4,5 кв.м, кухня №45 -22,8 кв.м, 
загальною площею 27,3 кв.м. 

17 Запорізький ліцей "Логос" Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Рекордна, 27-а 

нежитлові приміщення підвалу будівлі (літ.А-3): кухня №20-65,8 кв.м, мийка №8-30,0 кв.м,                           
холодильник №19-7,3 кв.м,  мийка №7-10,0 кв.м, кладова №2-8,2 кв.м, загальною площею 121,3 кв.м. 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 



Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ТОВ «БАРХАН-АВТО». 
Мета оцінки: укладання договору позички (Вознесенівський район). 

Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 
 

2) Назва об’єкта оцінки:  
 

№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання (згідно бухгалтерського обліку) 

1 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №20 екологічного профілю 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, бул.Шевченка, 49 

електрична піч ПЄСМ-4ШБ інвентарний номер 101490036 

2 Запорізька гімназія №25 
гуманітарного профілю Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Патриотична, 76 

шафа духова інвентарний номер 101420003, витяжна шафа інвентарний номер 101420002, прилавок 
ПВШ інвентарний номер 101490050, електроплита ПЕ-0,15 інвентарний номер 101490071, електроплита 
ПЕ-0,15 інвентарний номер 101490072  

3 Запорізька суспільно-гуманітарна 
гімназія №27 Запорізької міської ради 
Запорізької області, бул.Центральний, 
15а 

марміт для 1-х блюд інвентарний номер 101420011, електросковорідка інвентарний номер 101490033, 
електросковорідка ПЕ-15 інвентарний номер 101490045, машина посудомийна інвентарний номер 
101490041, електрична плита інвентарний номер 101490047 

4 Запорізька гімназія №28 Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул.Лермонтова, 16 

вітрина холодильна інвентарний номер 111361505, електроводонагрівач 2шт. інвентарний номер 
111370696, марміт інвентарний номер 111365206, шафа холодильна ШХС/Д/-1,2 Техас інвентарний 
номер 101490259, електроплита ПЕ-051 -2од. інвентарний номер 101420003, №101420004,  шафа 
холодильна ШХ 0,8 інвентарний номер 101490066, посудомийна машина ММЦ-500 – 1од. №101490109, 
водонагрівач інвентарний номер 111361713 

5 Запорізька загальноосвітня школа  I-
III ступенів №37 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Кронштадська, 17 

електрична піч інвентарний номер 101490150, водонагрівач інвентарний номер 111370696 
 

6 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №39 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Матросова, 16 

електроплита ПЕ 0.51.01 інвентарний номер 101420002, марміт МСЕСМ-3 інвентарний номер 
101420004, марміт 2-х блюд інвентарний номер 101420005, шафа духова інвентарний номер 101420006, 
прилавок інвентарний номер 101490049, водонагрівач інвентарний номер 111370696 

7 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №41 Запорізької міської 
ради Запорізької області,  
вул. Миру, 6 

плити електричні – 1од.інвентарний номер 101420007, жарочна шафа інвентарний номер 101420005, 
витяжка інвентарний номер 101630062 



8 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №58 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Поточна, 7 

електроплита інвентарний номер 101420002, марміт інвентарний номер 101490064, електросковорода 
інвентарний номер 101490065, жарочна шафа інвентарний номер 101490063, холодильник інвентарний 
номер 101490069, тістомішалка інвентарний номер 101490075. 

9 Гімназія №71 з поглибленим 
вивченням іноземної мови Запорізької 
міської ради Запорізької області, пр. 
Маяковського, 8 

електроплита 4-ри камфорна з духовою шафою, електроплита 4-ри камфорна, жарочна шафа 
інвентарний номер 101490165, електросковорода інвентарний номер 101420005, холодильна шафа ШХ-
0,4 інвентарний номер 101490081, мармітМСЕ-2-10 №101420008 -1 од, витяжка №101490269, зонт 
витяжний - 3 од, ванна мийна н/сталь інвентарний номер 111370737 – 2од. 

10 Запорізька спеціалізована школа I-III 
ступенів №72 з поглибленим 
вивченням хімії та біології Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Лермонтова, 21 

марміт інвентарний номер 111365206, електропіч інвентарний номер 101420003, портомийка 
інвентарний номер 111367489 

11 Запорізька загальноосвітня школа  
I-III ступенів "Основа" Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул. Якова Новицького, 9 

електросковорідка інвентарний номер 101420003, електроплита інвентарний номер 101490046, 
електромарміт інвентарний номер 101490049, шафа ШХ-1.12 інвентарний номер 101490108, шафа 
духова інвентарний номер 101420004 

12 Запорізька загальноосвітня школа  
I-III ступенів №78 Запорізької міської 
ради Запорізької області,  
бул.Центральний, 12а 

електросковорідка інвентарний номер 101420004, електроплита інвентарний номер 10142006 

13 Запорізький класичний ліцей 
Запорізької міської ради Запорізької 
області вул. Миру, 8/ Леоніда 
Жаботинського, 23 

електроплита інвентарний номер 101490456, марміт інвентарний номер 101490455, холодильник 2-х 
дверний інвентарний номер 101490509, тістоміс інвентарний номер 111373553, жарочна шафа 
інвентарний номер 101420006, електром’ясорубка інвентарний номер 111377812, водонагрівачі – 3од. 
інвентарний номер 111370696, ванна 2-х секційна інвентарний номер 101490458, ванна 3-х секційна 
інвентарний номер 101490457, стіл виробничий – 2од. інвентарний номер 111375299, стіл кухоний 2од. 
інвентарний номер 111375335,  

14 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів №94 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Яценка, 3-а 

електроплита інвентарний номер 101420002, електромарміт інвентарний номер 101420004, шафа 
витяжна інвентарний номер 101450002, прилавок ПВШ інвентарний номер 101490013 

15 Запорізький класичний ліцей 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул. Леоніда Жаботинського, 
28 

електроплита інвентарний номер 101490001, холодильник побутовий інвентарний номер 101490018, 
стіл виробничий інвентарний номер 111375299, стіл кухоний інвентарний номер 111375335 

16 Запорізький навчально-виховний 
комплекс "Запорізька Січ" військово-
спортивного профілю Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул.Січі, 3 

електроплита двух комфорна з духовою шафою-1 од, холодильник - 1 од. інвентарний номер 101490111, 
мийні ванни - 8 од.,витяжка, вітрина інвентарний номер 101630039, шафа для посуду інвентарний 
номер 101630038,  
стелажі – 2од.інвентарні номери 111360617, 111360618  



17 Запорізький ліцей"Логос" Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Рекордна, 27-а 

плита електрична чотириконфорочна – 1 інвентарний номер 10490280, сковорода електрична – 1 
інвентарний номер 10490294, шафа жарочна (три секції) – 1 інвентарний номер 10490287 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ТОВ «БАРХАН-АВТО». 
Мета оцінки: укладання договору позички (Вознесенівський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

3) Назва об’єкта оцінки:  
№ з/п Назва навчального закладу, адреса Номера приміщень, позначення об’єкта нерухомого майна літерою, площа, поверх  будівлі 
1 Запорізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №22 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Трегубова, 18 
 

нежитлові приміщення №№33, 34 першого поверху будівлі (літ.А-4) загальною площею 21,1 кв.м  

2 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №29 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Академіка Александрова, 7  

нежитлові приміщення №№9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 91, 92 першого поверху будівлі (літ.А-3) 
загальною площею 130,4 кв.м  

3 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №30 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Парковий бульвар, 4 

нежитлові приміщення №№17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26 першого поверху будівлі (літ. А-4) 
загальною площею 78,5 кв.м  

4 Запорізька гімназія №31 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Добролюбова, 4 

нежитлові приміщення підвалу будівлі (харчоблок) (літ.А-4) загальною площею 132,44 кв.м 

5 Запорізька гімназія №50 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Богдана Хмельницького, 22 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-3), загальною площею 42 кв.м, а саме: 
приміщення №27 площею 19,0 кв.м приміщення №28 площею 14,0 кв.м приміщення №29 площею 9,0 
кв.м 
 

6 Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №59 з поглибленим 
вивченням англійської мови  
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Сергія Синенка, 10 
 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-3) загальною площею 14,3 ка.м, а саме: №3 
площею 11,0 кв.м №4 площею 3,3 кв.м 

7 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №61 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Братська, 15 

нежитлові приміщення другого поверху будівлі (літ.А 2-3) загальною площею 72,62 кв.м, а саме: 
частина приміщення № 53 площею 7,5 кв.м№58 площею 32,4 кв.м №59 площею 10,2 кв.м частина 
приміщення № 60 площею 22,52 кв.м 

8 Запорізький  
багатопрофільний ліцей №62 
Запорізької міської ради Запорізької 

нежитлові приміщення №№70-85 першого поверху будівлі (літ.А-4) загальною площею  
251,4 кв.м 



області, вул.Незалежної України, 9 
 

9 Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №66 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Рекордна, 1 

нежитлове приміщення №55 першого поверху будівлі (літ А-4) площею 24,5 кв.м 

10 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №69 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул. Ладозька, 2 
 

нежитлові приміщення №№44-53 першого поверху будівлі (літ. А-3) загальною площею 144,2 кв.м 

11 Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №73 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Дудикіна, 16 
 

підвальні приміщення №№20-32 будівлі (харчоблок) (літ.А-4) загальною площею: 165,3 кв.м  

12 Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №81 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Істоміна, 18 

нежитлові приміщення другого поверху будівлі (літ.А
2
-2) загальною площею 78,9 кв.м, а саме: 

приміщення № 85 площею25,6 кв.м приміщення № 86 площею 34,3 кв.м приміщення № 87 площею 4,5 
кв.м приміщення № 88 площею 14,5кв.м  

13 Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Дегтярьова, 5б 

нежитлові приміщення №№45-54 першого поверху будівлі (літ. А-2) загальною площею 91,1 кв.м  

14 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Хакаська, 3б 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-2,-4) загальною площею 76,4 кв.м, а саме: 
приміщення №19 площею 44,5кв.м приміщення №20 площею 31,9кв.м 

15 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 89 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Михайлова, 15 

нежитлові приміщення №№135-144 другого поверху будівлі (літ.А-3-2) загальною площею 134,0 кв.м 

16 Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 100 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Ладозька, 2а 

нежитлові приміщення №№62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 першого поверху 
будівлі (літ.А-3-4) загальною площею 186,2кв.м 

17 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №104 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Сергія Синенка, 65в 
 

нежитлові приміщення №№62-77 першого поверху будівлі (літ.А-3, А-4) загальною площею 203,4 кв.м 

18 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №109 Запорізької міської 

нежитлові приміщення №№ 47, 49, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64 першого поверху будівлі (літ.А-2,3,4) 
загальною площею 196,0 кв.м  



ради Запорізької області, 
вул.Дніпровські пороги, 29 
 

19 Запорізький колегіум «Елінт» 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Професора Толока, 29 

нежитлові приміщення №№60-72 першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 167,5 кв.м  

 
Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ТОВ «Дніпроспецторг-Україна». 
Мета оцінки: укладання договору позички (Дніпровський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 
 

4) Назва об’єкта оцінки: 
№ з/п Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання (згідно бухгалтерського обліку) 
1 Запорізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №22 Запорізької міської 
ради Запорізької області,  
вул.Трегубова, 18 

електроплита, інвентарний номер 111378946-1 од. марміт, інвентарний номер 11375216-1од.  
водонагрівач, інвентарний номер 111379743-1 од. 

2 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №29 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Академіка Александрова,7  

електропательня, інвентарний номер 101420002 електроплита, інвентарний номер 101420015, марміт, 
інвентарний номер 101420018, електрокотел, інвентарний номер 101420022, привід універсальний, 
інвентарні номери 101420007, 101420017-2од. картоплечистка, інвентарний номер 101420020, 
холодильник ШХ 80, інвентарний номер 101490106, машина тістомісильна без дежи, інвентарний номер 
101490042 

3 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №30 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Парковий бульвар,4 
 

шафа електропекарська, інвентарний номер 101420009, холодильна шафа, інвентарний номер 101420011, 
шафа жарочна, інвентарний номер 101420012, прилавок холодильній, інвентарний номер 101490069, 
водонагрівач, інвентарний номер 111371506, система вентиляційна, інвентарний номер 101450003 

4 Запорізька гімназія №31 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Добролюбова, 4 

електроплита, інвентарний номер 101420010, посудомийна машина, інвентарний номер 101420004, 
марміт, інвентарний номер  101420014, електросковорідка, інвентарний номер 101420009, 
електром’ясорубка, інвентарний номер 101420008, тістомісильна машина, інвентарний номер 101420012, 
шафа пекарська, інвентарний номер 101420013, холодильна вітрина, інвентарний номер 101490180, 
холодильна камера, інвентарний номер 101490003, шафа холодильна ШХ80, інвентарний номер 
101490042, холодильна камера, інвентарний номер 101480069, холодильник, інвентарний номер 
111379213- 1 од.,водонагрівач, інвентарний номер 111371267-2 од.,  система вентиляційна, інвентарний 
номер 101420017 

5 Запорізька гімназія №50 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Богдана Хмельницького, 22 
 

електромарміт, інвентарний номер 101420004, електрокип’ятильник, інвентарний номер 1014900137 
водонагрівач, інвентарний номер  111371505 

6 Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №59 з поглибленим 

холодильник з морозильною камерою, інвентарний номер 101480027 



вивченням англійської мови 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Сергія Синенка, 10 

7 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №61 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Братська, 15 

шафа жарочна, інвентарний номер 111379498, холодильна шафа, інвентарний номер 101420007, 
електроплита 6 конф. з духов, інвентарний номер 101420006 

8 Запорізький багатопрофільний ліцей 
№62 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Незалежної України, 9 

електроплита, інвентарний номер 1014290070, шафа пекарська, інвентарний номер 101490074, 
електрокотел, інвентарний номер 101490078, привід електр., інвентарний номер 101490080, 
електрокип’ятильник інвентарний номер 111379743-1 од. 

9 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №66 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Рекордна, 1 

електроплита ЕПК-6, інвентарний номер 101420019, водонагрівач, інвентарний номер 111375412-1 од., 
холодильник, інвентарний номер 111371506-1 од. 

10 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №69 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Ладозька, 2 

електром’ясорубка, інвентарний номер 101420001, шафа духова, інвентарний номер 101420004, 
холодильна камера, інвентарний номер 101490078, холодильна камера, інвентарний номер 101490040, 
водонагрівач, інвентарний номер 111371769-1од., тістозамішувач, інвентарний номер 111378869-1од. 
шафа жарочна, інвентарний номер 101420013 

11 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №73 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Дудикіна, 16 

електроплита 6 комф., інвентарний номер 101420020,  арміт, інвентарні номери  101420012, 101420005-
2од, плити,інвентарні номери №101420007, 101420008-2од, холодильна шафа, інвентарний номер 
101420004, шафа жарочна, інвентарні номери  101420010, 101420019 – 2од.  
тістомісильна машина, інвентарний номер 101420011, прилавок холодильний, інвентарний номер 
101420013, електросковорідка, інвентарний номер 101420014, система витяжна, інвентарний номер 
101420018 

12 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №81 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Істоміна, 18 

електроплити, інвентарний номер 101420005, марміт, інвентарний номер 101420005-1 од., холодильник 
з морозильною камерою, інвентарний номер 101480033 

13 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Дегтярьова, 5б 

електроплити, інвентарні номери 101420001, 101400024-2 од.  посудомийна машина, інвентарний номер 
101420006,марміт, інвентарний номер 101420005, електросковорідка, інвентарні номери 101420023, 
101420002 -2 од.холодильна вітрина, інвентарний номер 101420007, холодильний агрегат,інвентарний 
номер 101420008,  холодильна камера, інвентарний номер 101420010, казан водяний, інвентарний 
номер 101420011, шафа холодильна, інвентарний номер 101420025, водонагрівач, інвентарний номер 
111371287-1 од 

14 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Хакаська, 3б 

електроплита, інвентарний номер 101420004, марміт, інвентарний номер 101420003, електрошафа, 
інвентарний номер 101420006, привід універсальний, інвентарний номер 101420007, електросковорідка, 
інвентарний номер 101420009, тістомісильна машина, інвентарний номер 101420010 

15 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 89 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Михайлова, 15 

електроплита, інвентарний номер 101420003, марміт, інвентарний номер  101420010-1 од, привід 
універсальний, інвентарний номер 101420001, електросковорідка, інвентарний номер 101420002, шафа 
пекарська, інвентарний номер  101420005, тістомісильна машина, інвентарний номер 101420012, 
водонагрівач, інвентарний номер 111371769-1 од., холодильник «Кодри», інвентарний номер 101420020 

16 Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ електроплити. інвентарні номери ,№101420014, 101420015 –2 од.  транспортер, інвентарний номер 



ступенів № 100 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Ладозька, 2а 

101420007,марміт, інвентарний номер 101420006, холодильна камера для овочів, інвентарний номер 
101420023, протирочна машина, інвентарний номер 101420009, електрокотел, інвентарний номер 
101420010, шафа духова, інвентарний номер 101420012, електром'ясорубка, інвентарний номер 
101420019, привід універсал, інвентарний номер 101420020, овочерізка, інвентарний номер 101420021, 
картоплечистка, інвентарний номер 101420022, холодильна камера, інвентарний номер 101420024 

17 Запорізька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №104 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Сергія Синенка, 65в 

електроплити, інвентарні номери 101420027, 101420028 – 2од.,  електросковорідка, інвентарний номер 
101420033, шафа жарочна, інвентарний номер 101420026, тістомісильна машина, інвентарний номер 
101420020, привід універерсальний. інвентарний номер 101420039, холодильник «Саратов», 
інвентарний номер 101490144 

18 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №109 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Дніпровські пороги, 29 

електроплита, інвентарний номер 101420009, шафа пекарська, інвентарний номер 101420028, привід 
універерсальний., інвентарний номер 101420008, тістомісильна машина, інвентарний номер 101420016, 
електропекарська шафа, інвентарний номер 101420005, електроплита 6-ти конф., інвентарний номер 
101420029 

19 Запорізький колегіум «Елінт» 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Професора Толока, 29 

електроплити, інвентарні номери 101420001, 10140003– 2 од; посудомийна машина, інвентарний номер 
101420020, холодильна шафа, інвентарний номер 101490229, електросковорідка, інвентарний номер 
101420004, шафа жарочна, інвентарний номер 101420005, електрокотел, інвентарний номер 101420011, 
привід універерсальний, інвентарний номер 101420008, електром'ясорубка, інвентарний номер 
101420019, шафа жарочна, інвентарний номер 101420021, плита електрична, інвентарний номер 
101420022, водонагрівач, інвентарний номер 111371669-2од, холодильна шафа, інвентарний номер 
101420021, стіл з охолоджувальним агрегатом, інвентарний номер 101490228    

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ТОВ «Дніпроспецторг-Україна». 
Мета оцінки: укладання договору позички (Дніпровський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

 
 

5) Назва об’єкта оцінки:  
№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Номер приміщення, позначення об’єкта нерухомого майна літерою, площа, поверх  будівлі. 

1 Запорізький колегіум «Мала гуманітарна 
академія» Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул. Героїв 93-ї бригади, 13 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 150,4 кв.м, а саме: 
приміщення №№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  

2 ЗЗОШ № 24 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Василя Сергієнка, 
12А 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-3) загальною площею 146,5 кв.м, а саме: 
приміщення№№10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

3 ЗЗОШ № 32 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Чотирнадцятого Жовтня, 13 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 167,8 кв.м, а саме: 
приміщення № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 

4 ЗСШ № 40 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Героїв  

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-3) загальною площею 152,00 кв.м, а саме: 
приміщення №№ 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106 



93-ї бригади, 18-а 

5 Запорізька гімназія №45 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
пр. Ювілейний, 30А 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 149,6 кв.м, а саме: 
приміщення №95 площею 31,9 кв.м приміщення №97 площею 33,6 кв.м приміщення №98 площею 
70,4 в.м приміщення №99 площею 6,9 кв.м приміщення №100 площею 1,3кв.м приміщення №101 
площею 1,1 кв.м приміщення №102 площею 1,5кв.м приміщення №103 площею 0,8 кв.м  

6 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №49 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Світла, 16-А 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-1, А-3) загальною площею 148,6 кв.м, а саме: 
приміщення№№102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110  

7 ЗЗОШ №51 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул. Воронезька,4 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 137,9 кв.м, а саме: 
приміщення №№ 29", 30, 31, 32" 

8 ЗЗОШ №91 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Лахтінська, 6А 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2,А-4) загальною площею 129,1 кв.м, а саме: 
приміщення№№14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, частина приміщення №13 

9 ЗЗОШ №92 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Лахтінська, 9 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2) загальною площею 120,6 кв.м, а саме: 
частина приміщення №15 та приміщення№№16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,  

10 Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Героїв 93-ї бригади, 13А 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 167,9 кв.м, а саме: 
приміщення№№31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

11 Запорізький загальноосвітній 
багатопрофільний навчально-виховний 
комплекс №106 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул. Рубана, 9 

нежитлові приміщення №№40-55 першого поверху будівлі (літ.А-4)  
та частина приміщення №56 площею 10,0 кв.м, загальною площею  
216,4 кв.м 

12 Запорізькийзагальноосвітнійнавчально-
виховнийкомплекс №108 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Дорошенка, 1 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-4) загальною площею 168,9 кв.м., а саме: 
пр№№50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65 та частина приміщення №66 площею 10,00 кв.м 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ТОВ «Дніпроспецторг-Україна». 
Мета оцінки: укладання договору позички (Хортицький район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

 
6) Назва об’єкта оцінки:  

 
№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання (згідно бухгалтерського обліку) 

1 Запорізький колегіум«Мала гуманітарна 
академія» Запорізької міської ради 
Запорізької області, 

компресор інвентарний номер 101420002, спліт система для холодильної шафи SM інвентарний номер 
101420035, холодильна камера інвентарний номер 101420003, холодильна камера інвентарний номер 
01420004, посудомийна машина інвентарний номер 101420036, жарова шафа інвентарний номер 



вул.Героїв 93-ї бригади, 13 101420034, плита електрична ПЕ-4 інвентарні номери 101420037, 101420038 - 2 од., картоплечистка 
інвентарний номер 101420039, м'ясорубка інвентарний номер 101420040, привод універсальний 
інвентарний номер 101420017, тістомісильна машина інвентарний номер101420020, фільтр для води 
інвентарний номер11137293, холодильник «Донбас» інвентарний номер 101490076, шафа холодильна 
інвентарний номер 101490183, сковорода електрична інвентарний номер 101420032, 
електрокип'ятильник ЭКГ -100 інвентарний номер 101420033, пристрій для підготовки і фільтрації 
води інвентарний номер 101420023, марміт 1- 2-х страв інвентарний номер 101630080, помічник 
універсальний інвентарний номер11137294, касовий вузол інвентарний номер 11137295, нейтральний 
елемент з настройкою інвентарний номер 101630081, гастроємність інвентарні номери 11137296, 
11137297, 11137298, 11137299, 11137300, 11137301, 11137302, 11137303, 11137304 - 9 од. стелаж 
виробничий з 4-ма полицями інвентарні номери 11137305, 11137306, 11137309, 11137310 - 4 од., 
підтоварник інвентарні номери 11137307, 11137308 - 2 од., стелаж-сушка інвентарні номери 11137311, 
11137312-2 од.,тістоміс інвентарний номер 101420041 

2 ЗЗОШ № 24 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Василя Сергієнка, 12А 

шафа електропекарська інвентарний номер 10142005, камера холодильна інвентарний номер 
101420007, камера холодильна інвентарний номер 101420008, електроплита інвентарний номер 
101420018, електроплита інвентарний номер 101420026, шафа холодильна інвентарний номер 
101420023 машина тістом. Інвентарний номер 101420027, вітрина-прилавок інвентарний номер 
101420029, стіл виробничий інвентарний номер 11134003 - 9, од.,ванна мийна  інвентарний номер 
11136004 - 5 од., електром'ясорубка інвентарний номер 11137016, водонагрівач інвентарний номер 
11137003Р0 

3 ЗЗОШ № 32 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Чотирнадцятого Жовтня, 13 

електросковорода інвентарний номер 101420007, шафа жарочна інвентарний номер 101420008, 
електром'ясорубка інвентарний номер 101420011, шафа холодильна  інвентарний номер 101420014, 
камера холодильна інвентарний номер 101420016, машина тістомісильна інвентарний номер 
101420018, плита електрична  інвентарний номер 101420020, плита електрична  інвентарний номер 
101420021, плита електрична інвентарний номер 101420022, шафа пекарська  інвентарний номер 
10420023, шафа холодильна  інвентарний номер 1014200025С4, електрокип'ятильник інвентарний 
номер 101420023Р3 

4 ЗСШ № 40 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Героїв 93-ї бригади, 18-а 

плита електрична інвентарний номер 101420012, плита електрична інвентарний номер 101420021, 
вітамінна гірка  інвентарний номер 101420015, шафа холодильна  інвентарний номер 101420024, котел 
електричний інвентарний номер 101420025, машина тістомісильна  інвентарний номер 101420029, 
шафа електропекарська інвентарний номер 101420030, агрегат холодильний інвентарний номер 
101420032, камера холодильна інвентарний номер 101420033, камера холодильна інвентарний номер 
101420034, привід універсальний інвентарний номер 101420035, ванна мийна 2-секційна інвентарний 
номер 101620025Р3, ванна мийна 3-секційна інвентарний номер 101620026Р3, стіл виробничий 
інвентарний номер 11134004-7од., стіл виробничий інвентарний номер 11134005-3од.,ванна мийна 
інвентарний номер 11136001-2од., прилавок інвентарний номер 11137001 

5 Запорізька гімназія №45 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
пр.Ювілейний, 30А 

електром'ясорубка інвентарний номер 101420004, електрокотел  інвентарний номер 101420005, шафа 
холодильна, інвентарний номер101420008, електроплита 4-х комфорна інвентарний номер 101420010, 
електропекарська шафа інвентарний номер 101420013, овочерізка інвентарний номер 101420014, 
холодильна камера  інвентарний номер 101420015, холодильна камера інвентарний номер 101420016, 
електроплита 4-х комфорна інвентарний номер 101420017,  

   електроплита 2-х комфорна інвентарний номер 101420018  
6 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №49 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Світла, 16-А 

агрегат холодильний  інвентарний номер 101420001, плита електрична інвентарний номер 101420002, 
плита електрична  інвентарний номер 101420008, електром'ясорубка  інвентарний номер 01420015, 
шафа холодильна інвентарний номер 101420019, шафа електропекарська  інвентарний номер 
101420020, агрегат холодильний  інвентарний номер 101420021, камера холодильна  інвентарний 



номер 101420022, камера холодильна  інвентарний номер 101420023, водонагрівач  інвентарний номер 
101490175, мийка н/ж 1-секційна інвентарний номер 111360816, мийка н/ж 2- секційна інвентарний 
номер 111360826 

7 ЗЗОШ №51 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Воронезька,4 

електросковорідка  інвентарний номер 101420001, електроплита інвентарний номер 101420003,  
електроплита  інвентарний номер 101420004, компресор інвентарний номер 101420008, компресор  
інвентарний номер 101420009, електроплита  інвентарний номер 101420015, м'ясорубка  інвентарний 
номер 101420021, шафа жарочна  інвентарний номер 101420022, машина тістомісильна  інвентарний 
номер 101420023, холодильна камера інвентарний номер 101420024, холодильна камера  інвентарний 
номер 101420025 

8 ЗЗОШ №91 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Лахтінська, 6А 

електропекарська шафа інвентарний номер 101420001, машина холодильна інвентарний номер 
101420003, холодильний прилавок інвентарний номер 101420004, електроплита інвентарний номер 
101420006, шафа холодильна  інвентарний номер 101420011,електрокотел  інвентарний номер 
101420014, машина посудомийна інвентарний номер 101420015, електромарміт  інвентарний номер 
101420016, електромарміт  інвентарний номер 101420017, електросковорідка інвентарний номер 
101420018, електром'ясорубка інвентарний номер 101420019, шафа витяжна інвентарний номер 
101450001, ванна мийна інвентарний номер 11136010, столи обробні  інвентарний номер 11136078 - 6 
од., електрокип'ятильник  інвентарний номер 11137008, водонагрівач  інвентарний номер 11137003Р 

9 ЗЗОШ №92 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Лахтінська, 9 

шафа жарочна  інвентарний номер 101420012 шафа холодильна інвентарний номер 101420013, 
електромарміт  інвентарний номер 101420014, електромарміт  інвентарний номер 101420015 шафа 
холодильна інвентарний номер 101420017, шафа жарочна  інвентарний номер 101420019, машина 
тістомісильна інвентарний номер 101420020, електром'ясорубка ,інвентарний номер 101420021, плита 
електрична ПЕ-4Ш4 інвентарний номер 10420022С3, плита електрична ПЕ-4Ш4  інвентарний 
номер101420023С3, холодильник «WHIRPOOL» інвентарний номер 101480022Р5 

10 Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, 
вул.Героїв 93-ї бригади, 13А 

секція-стіл СОЕМ-2, інвентарний номер 10142004, плита електрична, інвентарний номер 10142012, 
електроплита, інвентарний номер 10142013, електроплита, інвентарний номер 10142014, 
електросковорідка, інвентарний номер10152015, шафа жарочна, інвентарний номер 10142016, 
електрокотел КПЄ 160, інвентарний номер10142018, привід універсальний, інвентарний номер 
10142010,  
машина тісто змішувальна, інвентарний номер 10142025,електром'ясорубка, інвентарний номер 
10142026, ваги РП-150, інвентарний номер 10145001, водонагрівач СВFU, інвентарний номер 
10145254, ванни мийні, інвентарний номер 10149022, ванни мийні, інвентарний номер 10149023, 
ванни мийні, інвентарний номер 11131140 - 10 од., плита електрична, інвентарний номер 11139761 -2 
од., шафа холодильна інвентарний номер 10149156, локальна система доочистки води  інвентарний 
номер 10149403 

11 Запорізький загальноосвітній 
багатопрофільний навчально-виховний 
комплекс №106 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Рубана, 9 

ваги для стат. зважування інвентарний номер 101430001, електроплита інвентарний номер 101420002, 
електросковорідка інвентарний номер 101420004, електросковорідка інвентарний номер 101420005, 
шафа жарочна інвентарний номер 101420007, електрокотел інвентарний номер 101420009, привід 
універсальний  інвентарний номер 101420011,  
протирочна машина інвентарний номер 101420012, овочерізка інвентарний номер 
101420013,транспортер збору посуду інвентарний номер 101420019,  посудомийна машина 
інвентарний номер 101420020, лінія самообслуговування інвентарний номер 101420021, машина 
тістомісильна інвентарний номер 101420023, м'ясорубка електрична інвентарний номер 101420024, 
плита електрична ПЕ-2Ш4 інвентарний номер 101420032С3, плита електрична ПЕ-6Ш4, інвентарний 
номер 101420033С3, котел харчоварильний масляний КПЕ-160М  інвентарний номер 101420034С6, 
картоплечистка МОК-150М інвентарний номер 101420035С6 



12 Запорізькийзагальноосвітнійнавчально-
виховнийкомплекс №108 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Дорошенка, 1 

електросковорідка інвентарний номер 101420003, машина тістомісильна  інвентарний номер 
101420012, електрокотел інвентарний номер 101420014,електрокотел інвентарний номер 101420015, 
електросковорідка інвентарний номер 101420018, плита електрична інвентарний номер 
101420030С2, машина для різки овочів інвентарний номер 101420035С6,картоплечистка  
інвентарний номер 101420036С6, шафа жарочна ШЖЕ-3 інвентарний номер 101420037С6, шафа 
пекарська  інвентарний номер 101420038С6 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ТОВ «Дніпроспецторг-Україна». 
Мета оцінки: укладання договору позички (Хортицький район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

7) Назва об’єкта оцінки:  
№ пп Назва навчального закладу, адреса Номер приміщення, позначення об’єкта нерухомого майна літерою, площа, поверх 

1 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 імені Т.Г.Шевченка 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Шкільна, 11 

нежитлові приміщення другого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею  
80,0 кв.м, а саме: 
приміщення № 113 площею 8,8 кв.м, приміщення № 114 площею 6,4 кв.м, приміщення № 115 
площею 32,8 кв.м, приміщення № 116 площею 8,0 кв.м, приміщення № 117 площею 12,1 кв.м, 
приміщення № 118 площею 11,9 кв.м,  

2 Запорізька гімназія № 2 імені Лесі 
Українки Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Шкільна, 36 
 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 142,5 кв.м, а саме: 
приміщення № 14 площею 33,3 кв.м, приміщення № 15 площею 1,4 кв.м, приміщення № 16 площею 
8,9 кв.м, приміщення № 17 площею 23,2 кв.м, приміщення № 18 площею 75,7 кв.м, 

3 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Тургенєва/вул.Гоголя, 33/55 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2,А
1
-3,А

2
) загальною площею 106,3 кв.м, а 

саме: 
приміщення № 37 площею 14,8 кв.м, приміщення № 38 площею 8,3 кв.м, приміщення № 39 площею 
8,3 кв.м, приміщення № 40 площею 1,5 кв.м, приміщення № 41 площею 2,0 кв.м, приміщення № 42 
площею 2,4 кв.м, приміщення № 43 площею 6,2 кв.м, приміщення № 44 площею 6,0 кв.м, 
приміщення № 45 площею 1,4 кв.м, приміщення № 46 площею 11,4 кв.м, приміщення № 47 площею 
11,9кв.м, частина приміщення №48 площею 32,1 кв.м  

4 Запорізька гімназія № 11 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Поштова, 4 

нежитлові приміщення цокольного поверху будівлі (літ.А
1
-4) загальною площею 137,9 кв.м, а саме: 

приміщення №  6 площею 2,8 кв.м, приміщення №  7 площею 2,7 кв.м, приміщення №  8 площею 
8,9 кв.м, приміщення №  9 площею 51,4 кв.м, приміщення № 17 площею 16,8 кв.м, приміщення № 
18 площею 10,9 кв.м, приміщення № 19 площею 2,9 кв.м, приміщення № 20 площею 6,5 кв.м, 
приміщення № 21 площею 7,6 кв.м, приміщення № 22 площею 14,3 кв.м, приміщення № 23 площею 
6,5 кв.м, приміщення № 24 площею 1,5 кв.м, приміщення № 25 площею 1,8 кв.м, приміщення № 26 
площею 1,1 кв.м, приміщення № 27 площею 2,2 кв.м, 

5 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Фортечна, 68 

нежитлові приміщення підвального та першого поверхів будівлі (літ.А-4-2) загальною площею 94,6 
кв.м, а саме: Підвальний поверх: приміщення № 22 площею 40,0 кв.м, приміщення № 23 площею 
10,3 кв.м, приміщення № 24 площею 10,0 кв.м, приміщення № 25 площею 12,7 кв.м, приміщення № 
26 площею 6,8 кв.м, приміщення № 27 площею 5,7 кв.м, Перший поверх: 
приміщення № 58 площею 4,6 кв.м, приміщення № 59 площею 14,5 кв.м, 

6 Запорізький Академічний ліцей 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, 
вул.Гоголя, 155 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2,4) загальною площею 109,5 кв.м, а саме: 
приміщення № 30 площею 43,2 кв.м, приміщення № 31 площею 31,4 кв.м, приміщення № 32 
площею 6,6 кв.м, приміщення № 33 площею 9,6 кв.м, приміщення № 35 площею 8,8 кв.м, 
приміщення № 36 площею 1,6 кв.м, приміщення № 37 площею 1,6 кв.м, приміщення № 38 площею 
6,7 кв.м, 



7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 76 Запорізької міської ради 
Запорізької області, пр.Соборний, 154 г 

нежитлові приміщення підвального поверху будівлі (літ.А-4) загальною площею 159,2 кв.м, а саме: 
приміщення № 3 площею 4,8 кв.м, приміщення № 4 площею 3,1 кв.м, приміщення № 5 площею 10,5 
кв.м, приміщення № 6 площею 14,6 кв.м, приміщення № 7 площею 3,1 кв.м, приміщення № 8 
площею 8,9 кв.м, приміщення № 9 площею 5,1 кв.м, приміщення № 10 площею 19,1 кв.м, 
приміщення № 11 площею 6,5 кв.м, приміщення № 14 площею 1,2 кв.м, приміщення № 15 площею 
1,2 кв.м, приміщення № 16 площею 1,7 кв.м, приміщення № 17 площею 7,7 кв.м, приміщення № 18 
площею 12,3 кв.м, приміщення № 19 площею 59,4 кв.м 
 

8 Запорізький колегіум № 98 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Запорізька, 1а 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 167,0 кв.м, а саме: 
приміщення № 31 площею 54,9 кв.м, приміщення № 32 площею 6,5 кв.м, приміщення № 33 площею 
13,5 кв.м, приміщення № 34 площею 12,0 кв.м, приміщення № 35 площею 18,4 кв.м, приміщення № 
36 площею 20,9 кв.м, приміщення № 37 площею  8,1 кв.м, приміщення № 38 площею 10,3 кв.м, 
приміщення № 39 площею 7,0 кв.м, приміщення № 40 площею 11,3 кв.м, приміщення № 41 площею 
1,7 кв.м, приміщення № 42 площею 1,2 кв.м, приміщення № 43 площею 1,2 кв.м  

9 Запорізький ліцей №105 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Запорізька, 13-а 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2) загальною площею 16,6 кв.м, а саме: 
приміщення № 44 площею 2,6 кв.м, приміщення № 45 площею 1,4 кв.м, частина приміщення №42 
площею 12,6 кв.м, 

10 Запорізький технічний ліцей Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Залізнична, 11 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А) загальною площею 56,8 кв.м, а саме: 
частина приміщення №13 площею 7,2 кв.м, приміщення № 14 площею 22,6 кв.м, приміщення № 15 
площею 12,1 кв.м, приміщення № 16 площею  3,3 кв.м, приміщення № 17 площею 1,4 кв.м, 
приміщення № 18 площею 2,5 кв.м, приміщення № 19 площею 7,7 кв.м, 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ТОВ «ЛЮКС-СНАБ». 
Мета оцінки: укладання договору позички (Олександрівський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

8) Назва об’єкта оцінки: 
№ пп Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання (згідно бухгалтерського обліку) 

1 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 імені Т.Г.Шевченка 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Шкільна, 11 

посудомийна машина – інвентарний номер10149006Д, електромарміт – інвентарний номер 
101420006, електромарміт – інвентарний номер 101420008, електроплита – інвентарний номер 
101420002, електроплита – інвентарний номер 10141195Д, жарочна шафа к/в – інвентарний 
номер1113183Б. 

2 Запорізька гімназія № 2 імені Лесі 
Українки Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Шкільна, 36 

електром’ясорубка інвентарний номер101420015, електроплита інвентарний номер 101420015, 
Машина тістозмішувальна інвентарний номер101420003, шафа жарочний інвентарний номер 
101420005, електросковорода інвентарний номер 101420006, холодильний шафа інвентарний 
номер101490010, витяжка для харчоблока інвентарний номер1311006Д, посудомийна машина 
інвентарний номер10142007Д, шафа пекарська ШПЕС інвентарний номер10142008Д 

3 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Тургенєва/вул.Гоголя, 33/55 

посудомийна машина МПУ-700 інвентарний номер 10149006Д шафа жарочна інвентарний номер 
101420111 Б СВЧ-піч Elenberg інвентарний номер 1113038Б електроплита ПЕ-ЗД 3-х комф. 
інвентарний номер 10149517Д електроплита 6-ти комф. б/у інвентарний номер 1113147Б 
тістомісильна машина б/у інвентарний номер 1113148Б марміт МС б/у інвентарний номер  
1113150Б  електросковорода б/у інвентарний номер 1113151Б електрокотел КЄ інвентарний номер 
101420007 шафа пекарська ШПЕС-3 інвентарний номер 10149092Д електром’ясорубка інвентарний 
номер 10149088Д плита електрична ПЕД інвентарний номер 10149093Д 

4 Запорізька гімназія № 11 Запорізької фреонова холодильна машина- інвентарний номер101490016, лінія самообслуговування для буфетів 



міської ради Запорізької області, 
вул.Поштова, 4 

– інвентарний номер 101420014, електроплита мармітна – інвентарний номер 101420008, 
електросковорідка – інвентарний номер 101420007, шафа жарочно-кондитерська – інвентарний 
номер 101420006, електроплита 6-ти комфор. – інвентарний номер101420003, електром’ясорубка – 
інвентарний номер 101420174, машина тістомісильна – інвентарний номер101420175, електропічка 
– інвентарний номер 10141281Д, електрокіп’ятильник – інвентарний номер 10149110Б, 
посудомийна машина- інвентарний номер 10149118Б. 

5 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Фортечна, 68 

підйомник інвентарний номер 101420006; витяжка інвентарний номер 101450015; м’ясорубка 
інвентарний номер101420012; електроплита інвентарний номер 101420013; електроплита 
інвентарний номер 10149204Д; холодильник LG syd/ інвентарний номер 10149044Б; посудомийна 
машина МПУ-7-700-01 інвентарний номер 10149212Д; тістоміс спіральний EFC-SMT-20-3F-2  
інвентарний номер 10149213Д; шафа пекарська ШПЕС-3 «Майстер» інвентарний номер 10149211Д. 

6 Запорізький Академічний ліцей 
Запорізької міської ради Запорізької 
області, 
вул.Гоголя, 155 

електроплита 6-ти комф. інвентарний номер101420012, машина фреонова інвентарний номер 
101490015, шафа пекарська інвентарний номер 101420017, привод універсальний інвентарний 
номер 101420025, посудомийна машина інвентарний номер 10149003Д, шафа жарочна інвентарний 
номер 101420167, марміт МСЕ інвентарний номер 101420169, електрична плита ПЕ-4 інвентарний 
номер 10149254С, тістомісильна машина б/у інвентарний номер 1113 102Б,водонагрівач Feroli 
інвентарний номер1113259Б,витяжна вентиляція б/у інвентарний номер 1113262Б, ваги продовольчі 
інвентарний номер1113265Б 3 од, ваги почтові інвентарний номер 1113266Б. 

7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 76 Запорізької міської ради 
Запорізької області, пр.Соборний, 154 г 

електросковорода інвентарний номер 101420009, електромарміт інвентарний номер 101420011, 
прилавок ПВШ 101490014, шафа ВРУ інвентарний номер 101440015, холодильна вітрина 
інвентарний номер 101490019, котел ГДР160Х інвентарний номер 101420141, електроплита 4-х 
комфорт. інвентарний номер 101490153Б, електром’ясорубка інвентарний номер 11130073, 
водонагрівач «ROUND» інвентарний номер 1113037Б, тістомісильна машина інвентарний номер 
1113276Б, жарочна шафа інвентарний номер 10142010Д, посудомийна машина інвентарний номер 
10142009Д.  

8 Запорізький колегіум № 98 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Запорізька, 1а 

машина тістомісильна – інвентарний номер101420027, холодильна шафа – інвентарний 
номер101490124, посудомийна машина – інвентарний номер10149010Д, електроплита – інвентарний 
номер 10149257Д, електрокип’ятильник – інвентарний номер10149258Д, шафа пекарська 3-секц. – 
інвентарний номер10148267д, холодильник – інвентарний номер 10149273Д, електром ясорубка к/в 
– інвентарний номер 1113032Б, електросковорідка к/в- інвентарний номер 1113028Б, електропічка 
к/в – інвентарний номер 1113024Б, посудомийна машина – інвентарний номер 1311005Д, шафа 
жарочна ШЖЕ – інвентарний номер 1311007Д. 

9 Запорізький технічний ліцей Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Залізнична, 11 

електроплита інвентарний номер 101490023; шафа пекарська ШПЗ-1 інвентарний номер 101490056,  
мікрохвильова піч інвентарний номер 1113045Б; холодильник «Атлант ХМ -6024» інвентарний 
номер 10149191Д 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ТОВ «ЛЮКС-СНАБ». 
Мета оцінки: укладання договору позички (Олександрівський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

9) Назва об’єкта оцінки:  
№  

Назва навчального закладу, адреса 
 
Номер приміщення, позначення об'єкта нерухомого майна літерою, площею, поверх будівлі 



1 Запорізький навчально-виховний 
комплекс «Барвінок» Запорізької міської 
ради Запорізької області, вул.Історична, 
67 А 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2) загальною площею 45,1 кв.м, а саме: 
приміщення №4, площею -2,0 кв.м приміщення №5, площею -16,9 кв.м; приміщення №6, площею -
7,5кв.м; приміщення №7, площею -1,9кв.м; приміщення №8, площею -3,0кв.м; приміщення №9, 
площею -8,0кв.м; приміщення №11, площею -5,8кв.м 

2 Запорізький навчально-виховний комплекс  
№13 Запорізької міської ради Запорізької 
області,  
вул.Селищна, 50 

нежитлові приміщення першого поверху  будівлі (літ. Г) загальною площею  
39,6 кв.м, а саме: приміщення №4, площею -15,4 кв.м приміщення №6, площею -1,7кв.м; приміщення 
№7, площею -22,5кв.м 

3 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів № 21 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Машинна,117 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2) загальною площею 42,4 кв.м, а саме: 
приміщення №31, площею -15,2 кв.м приміщення №32, площею -25,1 кв.м 

4 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №33 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Ніжинська, 40 

підвальні приміщення будівлі (літ. А-4) загальною площею 113,0 кв.м, а саме: 
приміщення №20, площею -45,6кв.м; приміщення №21, площею -12,2кв.м; приміщення №24, площею 
-5,8кв.м; приміщення №27, площею -2,1 кв.м; приміщення №28, площею -1,6 кв.м; приміщення №29, 
площею -5,3 кв.м; приміщення №30, площею -4,3 кв.м; приміщення №31, площею -18,3 кв.м; 
приміщення №32, площею -8,4 кв.м; приміщення №33, площею -7,6 кв.м; приміщення №35, площею -
1,8 кв.м 

5 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №36 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Билкіна, 12 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-3) загальною площею 36,8 кв.м, а саме: 
приміщення №31, площею -8,2 кв.м; приміщення №32, площею -17,8 кв.м; приміщення №33, площею 
-4,1кв.м; приміщення №34, площею - 6,7 кв.м 

6 Запорізька гімназія №46 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Павлокічкаська, 29 

 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-3) загальною площею 207,0 кв.м, а саме: 
приміщення №48, площею -5,1кв.м; приміщення №49, площею -16,5кв.м; приміщення №51, площею -
40,5кв.м; приміщення №99, площею -4,0 кв.м приміщення №100, площею -4,5 кв.м; приміщення 
№101, площею -4,0 кв.м; приміщення №106, площею -12,8кв.м; приміщення №107, площею -12,5кв.; 
приміщення №108, площею -11,0кв.м; приміщення №109, площею -1,8кв.м; приміщення №110, 
площею -12,9кв.м; приміщення №111, площею -10,5кв.м; приміщення №112, площею -7,7 
кв.м;приміщення №113, площею -65,0 кв.м; 

7 Запорізька гімназія №47 Запорізької 
міської ради Запорізької області; 

вул.Павлокічкаська, 9 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-4) загальною площею 58,6 кв.м, а саме: 
приміщення №31, площею -5,2кв.м приміщення №32, площею -8,7 кв.м; приміщення №33, площею -
17,3кв.м; приміщення №34, площею -5,1кв.м; приміщення №35, площею -10,2кв.м; приміщення №36, 
площею -5,8кв.м; приміщення №37, площею -6,3кв.м 

8 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №54 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Соснова, 24 

нежитлові приміщення першого поверху та другого поверхів будівлі (літ.А-3), а саме: Першого 
поверху: приміщення №37, площею -9,2кв.м приміщення №38, площею -7,5 кв.м; приміщення №39, 
площею -18,5кв.м;приміщення №40,площею -6,0кв.м; приміщення №42, площею -0,5кв.м; 
Другого поверху: 
приміщення №110, площею -58,8 кв.м; приміщення №111, площею -12,5 кв.м; приміщення №112, 
площею -5,7кв.м; приміщення №113, площею -1,7кв.м; приміщення №114, площею -1,2 кв.м; 
приміщення №115, площею -7,6 кв.м; приміщення №116, площею -11,9кв.м; приміщення №117, 
площею -18,5кв.м; приміщення №118, площею -10,9 кв.м; приміщення №119, площею -4,3 кв.м; 
приміщення №120, площею -6,5 кв.м. Загальна площею приміщень 181,3 кв.м. 



9 Запорізький навчально-виховний комплекс 
№67 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Радіаторна, 26 

літ.А-2-4, нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2-4) загальною площею 157,2 кв.м, а 
саме: приміщення №18, площею -30,5кв.м; приміщення №17, площею -51,9кв.м; приміщення №19, 
площею -6,4кв.м; приміщення №20 , площею -9,0кв.м; приміщення №22, площею -10,0кв.м; 
приміщення №23, площею -8,8 кв.м; приміщення №24, площею -6,9 кв.м; приміщення №25, площею -
1,6 кв.м; приміщення №26, площею -1,6 кв.м 

10 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №75 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Історична, 92 

літ.А-3, нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 48,4 кв.м, а 
саме: приміщення №19, площею - 15,5кв.м; приміщення №20, площею -21,6кв.м; приміщення №21, 
площею -4,0кв.м; приміщення №22, площею -0,4кв.м; приміщення №23, площею -0,4кв.м; 
приміщення №24, площею -6,5 кв.м 

11 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів  №85 Запорізької міської ради 
Запорізької області, пров.Економічний, 5 

літ.А-2, нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2) загальною площею 17,6 кв.м, а 
саме: приміщення №44, площею -12,1 кв.м; приміщення №45, площею -5,5 кв.м 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ФОП Соловей З.М. 
Мета оцінки: укладання договору позички (Заводський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

10) Назва об’єкта оцінки:  
 

№ Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання (згідно бухгалтерського обліку) 

1 Запорізький навчально-виховний 
комплекс «Барвінок» Запорізької міської 
ради Запорізької області, вул.Історична, 
67 А 

плита електрична інвентарний номер 10420043, водонагрівач інвентарний номер 10490009, 
холодильна шафа інвентарний номер 10480034 

2 Запорізький навчально-виховний комплекс 
№13 Запорізької міської ради Запорізької 
області,  
вул.Селищна, 50 

електросковорода інвентарний номер 11139950, холодильник інвентарний номер 10490006, 
водонагрівач інвентарний номер 11131769, плита електрична інвентарний номер 10420001 

3 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІ ступенів № 21 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Машинна,117 

електромарміт інвентарний номер 10420002 

4 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів №33 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Ніжинська, 40 

жарочна шафа інвентарний номер 11139426, марміт інвентарний номер 10420002, водонагрівач 
інвентарний номер 10420079, плита електрична інвентарний номер 10420095, електросковорода 
інвентарний номер 11139950 

5 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів №36 Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул.Билкіна, 12 

марміт інвентарний номер 10420003, електроплита інвентарний номер 11137274 



6 Запорізька гімназія №46 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул.Павлокічкаська, 29 

 

електроплита інвентарний номер 11139720, машина тісто мішальна інвентарний номер 10420004, 
електрокотел інвентарний номер 10420011, електросковорода інвентарний номер 10420012, машина 
посудомийна інвентарний номер 11135312, холодильний прилавок інвентарний номер 10490318, 
картоплечистка інвентарний номер 10490002, електроплита інвентарний номер 11139720, шафа 
пекарська інвентарний номер 10420006  

7 Запорізька гімназія №47 Запорізької 
міської ради Запорізької області; 

вул.Павлокічкаська, 9 

марміт інвентарний номер 10420004, електроплита інвентарний номер 10420006, електросковорода 
інвентарний номер 10420008, водонагрівач інвентарний номер 11131769,  

шафа жарочна інвентарний номер 10420010, холодильник інвентарний номер 10490151 
8 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №54 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Соснова, 24 

марміт інвентарний номер 10420002, привід універсальний інвентарний номер 10420006, 
холодильник інвентарний номер 10490085, холодильник інвентарний номер 10490086, плита 
електрична інвентарний номер 10420112, шафа пекарська інвентарний номер 10420111 

9 Запорізький навчально-виховний комплекс 
№67 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Радіаторна, 26 

марміт 3-х конф. інвентарний номер 10420004, плита 6-ти конф. інвентарний номер 10420005, шафа 
пекарська інвентарний номер 10420006, електросковорода інвентарний номер 10420009, холодильна 
установка інвентарний номер 10490032 

10 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №75 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Історична, 92 

марміт інвентарний номер 10420001, плита електрична інвентарний номер 10420003, холодильник 
інвентарний номер 10490003 

11 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №85 Запорізької міської ради 
Запорізької області, пров. 
Економічний, 5 
 

електромарміт 3-х комф. інвентарний номер 10420001, холодильник інвентарний номер 10490046 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ФОП Соловей З.М. 
Мета оцінки: укладання договору позички (Заводський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

11) Назва об’єкта оцінки: 
 

№ з/п Назва навчального закладу, адреса Номера приміщень, позначення об’єкта нерухомого майна літерою, площа, поверх  будівлі 

1 Запорізька гімназія № 6  
Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул.Олімпійська, 2 

нежитлові приміщення, першого поверху будівлі (літ. А-3) загальною  площею 148,3 кв.м, а саме: 
приміщення №97 площею 32,7 кв.м, приміщення №98 площею 1,4 кв.м, приміщення №99 площею 
31,6 кв.м, приміщення №100 площею 70,6 кв.м.  приміщення № 101 площею 0,9 кв.м, приміщення 
№102 площею 8,5 кв.м, приміщення № 103 площею 0,9 кв.м, приміщення № 104 площею 0,9 кв.м, 
приміщення №105 площею 0,8 кв.м.  

2 Запорізька загальноосвітня 
спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням англійської мови № 7 
Запорізької міської ради Запорізької 
області,  
вул.Північнокільцева, 21 

нежитлові приміщення другого поверху будівлі (літ.А-2-3) загальною  площею 151,8кв.м, а саме: 
приміщення № 45 площею 52,4 кв.м, приміщення № 46 площею 18,7 кв.м, приміщення № 47 
площею 5,4 кв.м, приміщення № 48 площею 4,2 кв.м, приміщення № 49 площею 7,5 кв.м, 
приміщення № 50 площею 7,6 кв.м, приміщення № 51 площею 1,9 кв.м, приміщення № 52 
площею1,2 кв.м, приміщення № 53 площею 5,5 кв.м, приміщення № 54 площею 2,6 кв.м, 
приміщення № 55 площею 12,0 кв.м, сходова клітина 1й поверх – 14,9кв.м, сходова клітина 2й 
поверх - 17,9кв.м. 



3 Запорізька гімназія № 8  
Запорізької міської ради Запорізької 
області,  
вул.Європейська, 14а 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-2-4) загальною  площею 88,5кв.м, а саме: 
приміщення №6 площею 14,2 кв.м, приміщення №7 площею 13,6 кв.м, приміщення №8 площею 11,8 
кв.м, приміщення №9 площею 7,0 кв.м, приміщення №10 площею 7,0 кв.м, приміщення №11 
площею 1,8 кв.м, приміщення №12 площею 1,9 кв.м, приміщення №13 площею 1,0 кв.м приміщення 
№14 площею 10,6 кв.м, приміщення №15 площею 19,6 кв.м. 

4 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №14 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Святоволодимирівська, 90 

нежитлові приміщення першого та  підвального поверхів будівлі (літ. А-3) загальною площею 261,8 
кв.м, а саме: приміщення № 23 площею 68,5 кв.м, приміщення № 24 площею 27,1 кв.м, приміщення 
№ 25 площею8,6 кв.м, приміщення № 26 площею 9,6 кв.м, приміщення № 27 площею 6,4 кв.м, 
приміщення № 28 площею 10,3 кв.м, приміщення № VI площею 3,1 кв.м, приміщення № 13 
площею6,8 кв.м, приміщення № 14 площею 2,3 кв.м приміщення № 15 площею 1,1 кв.м, 
приміщення № 16 площею 2,5 кв.м, приміщення № 17 площею 1,0 кв.м, приміщення № 18 площею 
15,0 кв.м, приміщення № 19 площею 9,6 кв.м приміщення № 20 площею 1,2 кв.м, приміщення № 21 
площею 19,0 кв.м, приміщення № 22 площею 6,5 кв.м, приміщення № 23 площею 14,9 кв.м 
приміщення № 24 площею 12,9 кв.м, приміщення № 25 площею 13,1 кв.м, приміщення № 26 
площею 22,3 кв.м, 

5 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 17 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Освітянська, 20 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) загальною площею 46,0кв.м, а саме: 
приміщення №4 площею 10,7 кв.м, приміщення №5 площею 14,0 кв.м, приміщення №6 площею 1,6 
кв.м, приміщення №7 площею 19,7 кв.м, 

6 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів № 23 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Парамонова,10а 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-2) площею 125,8 кв.м, а саме: приміщення 
№.24 площею 20,5 кв.м, приміщення №25 площею 16,7 кв.м, приміщення №26 площею 19,8 кв.м, 
приміщення №27 площею 18,7 кв.м, приміщення №28 площею 21,1 кв.м, приміщення №29 площею 
8,2 кв.м, приміщення №30 площею 4,0 кв.м, приміщення №33 площею 1,5 кв.м приміщення №34 
площею2,6 кв.м, приміщення №35 площею 12,7 кв.м.  

7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №38 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Парамонова, 7а 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (Г-3) загальною площею 145,4 кв.м, а саме: 
приміщення №5 площею 33 кв.м, приміщення №6 площею 28,8 кв.м, приміщення № 7 площею 1,7 
кв.м, приміщення №8 площею 71,4 кв.м, приміщення №9 площею 5,9 кв.м, приміщення №10 
площею 1,5 кв.м, приміщення №11 площею 0,7кв.м, приміщення №12 площею 1,9 кв.м, приміщення 
№13 площею 0,5 кв.м.  
 

8 Запорізький навчально-виховний 
комплекс № 70 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Снайперська, 1 

нежитлові приміщення підвального поверху будівлі (літ.А-4) загальною  площею 188,7 кв.м, а саме: 
приміщення №4 площею 11,0 кв.м, приміщення №5  площею 4,8 кв.м, приміщення №6 площею 11,6 
кв.м, приміщення №7 площею 3,0 кв.м, приміщення №8 площею 32,0 кв.м, приміщення №9 площею 
10,5 кв.м, приміщення №10 площею 11,8 кв.м, приміщення №11 площею 25,7 кв.м, приміщення 
№12 площею 9,8 кв.м, приміщення №13 площею 7,6 кв.м, приміщення №14 площею 6,6 кв.м, 
приміщення №15 площею 6,1 кв.м, приміщення №16 площею1,7 кв.м, приміщення №17 площею 
19,2 кв.м, приміщення №18 площею 27,3 кв.м. 

9 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 80  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Магара, 5а  

нежитлові приміщення будівлі (літ. А-3) загальною  площею 61,3 кв.м,а саме: приміщення № 3 
площею 12,1 кв.м, приміщення №4 площею 3,8 кв.м, приміщення №5 площею 31,9 кв.м, 
приміщення №10 площею 10,9 кв.м, приміщення №11 площею 2,6 кв.м 



10 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 83  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Барикадна, 2 

нежитлові приміщення підвального поверху будівлі (літ. А-2,А
1
-2) загальною  площею 145,2кв.м,  

а саме: приміщення №7
1
 площею14,4 кв.м, приміщення №8 площею 37,5 кв.м, приміщення №9 

площею 8,6 кв.м, приміщення №10 площею 28,8 кв.м, приміщення №11 площею 8,6 кв.м, 
приміщення №12 площею 8,4 кв.м, приміщення №13 площею 6,9 кв.м, приміщення №14 площею 7,0 
кв.м, приміщення №15 площею 6,3 кв.м. приміщення №16 площею 15,0 кв.м, приміщення №17 
площею 2,1 кв.м, приміщення №18 площею 1,6 кв.м 

11 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 84  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Північнокільцева, 16а 

нежитлові приміщення другого поверху будівлі (літ. А-3) загальною  площею 115,5 кв.м, а саме: 
приміщення №2 площею 34,7 кв.м, приміщення №3 площею 7,2 кв.м, приміщення №4- площею 8,0 
кв.м, приміщення №III площею 27,5 кв.м, приміщення №6 площею 12,1 кв.м, приміщення №7- 
площею 12,1 кв.м. приміщення №9 площею 8,1 кв.м, приміщення №8 площею 5,8 кв.м, 

12 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 88  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Музична, 2 

нежитлові приміщення першого та підвального поверхів будівлі (літ. А¹/п),а саме: приміщення № 18 
площею 16,3 кв.м, приміщення №21 площею 5,1 кв.м, приміщення №22 площею 7,0 кв.м, 
приміщення №23 площею 8,4 кв.м, приміщення №24 площею 19,8 кв.м приміщення № 26 площею 
6,0 кв.м, приміщення №27 площею 1,5 кв.м, приміщення №28 площею 1,2 кв.м, приміщення № 29 
площею 1,1 кв.м, приміщення №30 площею 2,3кв.м. Нежитлові приміщення першого поверху 
будівлі (літ. А-3,А¹-2,А²-1) а саме: приміщення № 5 площею 37,3 кв.м; приміщення № 6 площею18,3 
кв.м. 

13 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №90  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Чумаченка, 13б 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-4,А¹-2, А²-2) загальною  площею 125,0 кв.м, 
а саме: приміщення №13 площею 15,4 кв.м, приміщення №14 площею 22,6 кв.м, приміщення №15 
площею 19,7 кв.м, приміщення №16 площею 31,0 кв.м, приміщення №17 площею 7,4 кв.м, 
приміщення №18 площею 8,8 кв.м, приміщення №19- площею 9,2 кв.м, приміщення №20 площею 
2,0 кв.м, приміщення №21 площею 2,0 кв.м, приміщення №22 площею 6,9 кв.м. 

14 Запорізька загальноосвітня  
школа І-Ш ступенів № 97  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
пр.40-річчя Перемоги, 27 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-3), загальною  площею 168,3 кв.м, а саме: 
приміщення №86 площею1,4 кв.м, приміщення №87 площею1,4 кв.м, приміщення №88 площею 16,1 
кв.м, приміщення №90 площею 11,1 кв.м, приміщення №91 площею 6,9 кв.м, приміщення № 92 
площею 10,9 кв.м, приміщення №93 площею 7,8 кв.м,, приміщення №94 площею 7,7 кв.м 
приміщення №95 площею13,4 кв.м, приміщення №96 площею 6,8 кв.м, приміщення №97 площею 
52,3 кв.м, приміщення №98 площею12,4 кв.м, приміщення №99 площею 20,1 кв.м, 

15 Запорізька загальноосвітня  
школа І-Ш ступенів № 103  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Новокузнецька, 18а 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-3-4) загальною  площею 193,4 кв.м, а саме: 
приміщення №45 площею 48,3 кв.м, приміщення №46 площею 30,9 кв.м, приміщення №47 площею 
4,7 кв.м, приміщення №48 площею7,8 кв.м, приміщення №49 площею26,3 кв.м, приміщення №50 
площею 14,9 кв.м, приміщення №51 площею 10,5 кв.м, приміщення №52 площею 10,5 кв.м, 
приміщення № 53 площею 2,6 кв.м, приміщення №54 площею2,4 кв.м, приміщення №55 площею 9,3 
кв.м, приміщення №56 площею 1,7 кв.м, приміщення №57 площею 1,1 кв.м, приміщення №58 
площею 6,4 кв.м, приміщення №59 площею 1,6 кв.м, приміщення № 60 площею 8,2 кв.м, 
приміщення № 61  площею 2,8 кв.м, приміщення №62 площею 3,4 кв.м. 
 



16 Запорізький навчально-виховний 
оздоровчий комплекс № 110  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Стешенка, 19 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-3-4) загальною  площею 179,2 кв.м, а саме: 
приміщення № 40 площею20,4 кв.м, приміщення №41 площею 28,3 кв.м, приміщення № 42 площею 
8,3 кв.м, приміщення № 43 площею 8,1 кв.м, приміщення №44 площею1,7  кв.м, приміщення №45 
площею 0,9 кв.м, приміщення №46 площею 7,3 кв.м, приміщення №47 площею 1,7 кв.м, 
приміщення №48 площею 1,8 кв.м, приміщення №50 площею 13,3 кв.м, приміщення №51 площею 
14,9 кв.м, приміщення №52 площею 46,4 кв.м, приміщення № 53 площею 6,5 кв.м, 
приміщення №54 площею5,7 кв.м, приміщення №55 площею 0,8 кв.м, приміщення №56 площею 
13,1 кв.м 

17 Запорізька гімназія № 107  
Запорізької міської ради  
Запорізької області 
пр.40-річчя Перемоги, 59 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-4) загальною  площею 184,6 кв.м, а саме : 
приміщення №50 площею 26,1 кв.м приміщення №51 площею 0,9 кв.м приміщення №52 площею 0,7 
кв.м приміщення №53 площею 1,0 кв.м приміщення №54  площею 1,8 кв.м приміщення №55 
площею 6,4 кв.м приміщення №56 площею 9,5 кв.м приміщення №57 площею 8,7 кв.м приміщення 
№58 площею 1,9 кв.м приміщення №59 площею 1,7 кв.м приміщення №60 площею 25,8 кв.м 
приміщення №61 площею 12,6 кв.м приміщення №62 площею 9,9 кв.м приміщення №63 площею 
16,7 кв.м приміщення №64 площею51,3 кв.м приміщення №65 площею 5,4 кв.м 
приміщення №66  площею 4,2 кв.м 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ФОП Соловей З.М. 
Мета оцінки: укладання договору позички (Комунарський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

12) Назва об’єкта оцінки:  
№ з/п Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання 

(згідно бухгалтерського обліку)  

1 Запорізька гімназія № 6 Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул.Олімпійська, 2 

плита мармітна ,інвентарні номери  101420005, 101420004 шафа ШЗМ, інвентарний номер 101420006 
тістомісильна машина, інвентарний номер 101490211 електром’ясорубка, інвентарний номер 
101420220 електронагрівач, інвентарний номер 101420359 столи для їдальні -7 од., інвентарний номер 
11138605 ванни мийні - 4 од., інвентарний номер 11131138 

2 Запорізька загальноосвітня 
спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням англійської мови № 7 
Запорізької міської ради Запорізької 
області,  
вул.Північнокільцева, 21 

шафа пекарська електрична, інвентарний номер 101420050 шафа духова електрична, інвентарний 
номер 101420138 плита електрична, інвентарний номер 101420120 плита електрична, інвентарний 
номер 101420121 привод П – 2, інвентарний номер 101490092 машина холодильна фреонова, 
інвентарний номер 101490008 тістомісильна машина, інвентарний номер 101490147 холодильник 
побутовий «Nord», інвентарний номер 101490228 

3 Запорізька гімназія № 8  
Запорізької міської ради Запорізької 
області,  
вул.Європейська, 14а 

електроплита, інвентарний номер  101420015 електроплита, інвентарний номер 101420169  
електросковорідка , інвентарний номер 101420132 тістомісильна машина, інвентарний номер 
101490016 електромарміт, інвентарний номер 101420013 електромарміт, інв.3 101420134 електрокотел, 
інв.3 101420151 шафа холодильна, інвентарний номер 101490133 



4 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №14 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Святоволодимирівська, 90 

шафа жарова ШЖЕСМ, інвентарний номер 101420058 плита 4-х конфорна ПЕСМ-4ББ, (робочі – 2 од.), 
інвентарний номер 101420014 плита 6-ти конфорна з духовкою ЕП2М, (робочі – 3 од.), інвентарний 
номер 101420025 електропривод, інвентарний номер 101490004 електропривод, інвентарний номер 
101490009 електропривод, інвентарний номер 101490051 шафа холодильна, інвентарний номер 
101490161 столи виробничі, інвентарний номер 11138605 ванни миючі, інвентарний номер 11131138 
стелажі, інвентарний номер 11178565 ємність для тіста, інвентарний номер 11132757 

5 Запорізька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 17 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Освітянська, 20 

електромарміт, інвентарний номер 101490043 електроплита, інвентарний номер 101420076 
водонагрівач «Gоrenje», 80 л, інвентарний номер 11131751 

6 Запорізька загальноосвітня школа I-III 
ступенів № 23 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Парамонова,10а 

плита 6-ти конфорна, інвентарний номер 101420002 електросковорідка , інвентарний номер інв. 
101420003 шафа пекарська 3-х секційна, інвентарний номер 101420006 електрокип’ятильник, 
інвентарний номер 101420166 водонагрівач – 2од., інвентарний номер.11131751 

7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №38 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Парамонова, 7а 

плита електрична, інвентарний номер  101420168, 101420169, 101420170 шафа духова, інвентарний 
номер 101420171 електросковорідка, інвентарний номер 101420176 шафа холодильна, інвентарний 
номер 101490042 

8 Запорізький навчально-виховний 
комплекс № 70 Запорізької міської 
ради Запорізької області,  
вул.Снайперська, 1 

ванна мийна – 6од., інвентарний номер 11131138 електромарміт, інвентарний номер 11139769 
м’ясорубка, інвентарний номер 11136173 електропательня, інвентарний номер 11139757 

9 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 80  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Магара, 5а  

електрична піч 6-ти конфорна, інвентарний номер 101420126 електрична духова шафа, інвентарний 
номер  101420127, 101420011 електромарміт, інвентарний номер 11139769 
тістоміс, інвентарний номер 111347281 
водонагрівач - 3 од., інвентарний номер 111371148 електром’ясорубка, інвентарний номер 111371147 

10 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 83 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Барикадна, 2 

електродугова шафа 3-х секційна (2 секції робочі), інвентарний номер 101420133 електроплита 6-ти 
конфорна (4 поверхні робочі), інвентарний номер 101420026 вентиляційна система, інвентарний номер 
101310001 шафа холодильна, інвентарний номер  101490062, 101490061- картоплечистка електрична, 
інвентарний номер 101490065 електросковорідка , інвентарний номер 101420129 

11 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 84 Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул.Північнокільцева, 16а 

електромарміт, інвентарний номер 101420042, 101420044 електросковорідка , інвентарний номер 
101420020 електроплита, інвентарний номер 101420091, 101420092 шафа пекарська, інвентарний 
номер 101420086 холодильна шафа, інвентарний номер 101490071 холодильник, інвентарний номер 
101490022 водонагрівач 2 од., інвентарний номер 11131751 стіл для м’яса та риби, інвентарний номер 
11138605 стіл для овочів, інвентарний номер 11138605 стіл для хліба, інвентарний номер 11138605 
стіл для готової продукції, інвентарний номер 11138605 стіл для борошна – 2од., інвентарний номер 
11138605 стіл для чистої та брудної посуди 2 од., інвентарний номер 11138605 



12 Запорізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 88  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Музична, 2 

плита електрична 4-х конфорна, інвентарний номер  101420159, 101420175 посудомийна машина, 
інвентарний номер 101490020 шафа пекарська, інвентарний номер 101420017 холодильна шафа, 
інвентарний номер 101490018 сковорода електрична, інвентарний номер 101420150 водонагрівач, 
інвентарний номер 11131751 

13 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №90 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул.Чумаченка, 13б 

марміт , інвентарний номер 101420006 електросковорідка , інвентарний номер 101420104 
Електроплита, інвентарний номер 101420004 шафа пекарська, інвентарний номер 101420011 
водонагрівач, інвентарний номер 101420204 стіл роздатковий, інвентарний номер 11138605 
ванна мийна, інвентарний номер 101490135 ванни мийні – 5 од., інвентарний номер 11131138 стелажі 
для посуду – 3 од.,  інвентарний номер 11178565 

14 Запорізька загальноосвітня  
школа І-Ш ступенів № 97 
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
пр.40-річчя Перемоги, 27 

марміт, інвентарний номер 101420242, 101420179 шафа холодильник, інвентарний номер 101490241 
водонагрівач, інвентарний номер  101420322, 11131751 електросковорідка , інвентарний номер 
101420299 електроплита, інвентарний номер 101420287, 101420288, 101420289 шафа пекарська, 
інвентарний номер 101420164 

15 Запорізька загальноосвітня  
школа І-Ш ступенів № 103 Запорізької 
міської ради  
Запорізької області,  
вул.Новокузнецька, 18а 

тістозмішувач, інвентарний номер 101490023 холодильник, інвентарний номер 101490033 духова 
шафа, інвентарний номер 101420244 електроплита, інвентарний номер 101420247 електроплита, 
інвентарний номер 101420248 електроплита, інвентарний номер 101420249 електросковорідка , 
інвентарний номер 101420250 електросковорідка , інвентарний номер 101420251 електрокип’ятильник, 
інвентарний номер 101420253 холодильна шафа, інвентарний номер 101490254 холодильна шафа, 
інвентарний номер 101490255 холодильна камера, інвентарний номер 101490256 протиральна машина, 
інвентарний номер 101490257 овочерізка , інвентарний номер 101490258 електром’ясорубка, 
інвентарний номер 101490260 посудомийна машина, інвентарний номер 101490261 марміт, 
інвентарний номер 101490263 посудомийна машина У-700, інвентарний номер 101490060 плита 
електрична 6-ти конфорна, інвентарний номер 101490034 електрокип’ятильник ЕКГ-50, інвентарний 
номер 101490251 

16 Запорізький навчально-виховний 
оздоровчий комплекс № 110  
Запорізької міської ради  
Запорізької області,  
вул.Стешенка, 19 

плита електрична 4-х конфорна, інвентарний номер 101420135 плита електрична, інвентарний номер 
101420277 шафа пекарська ШПЕ-3, інвентарний номер 101420136 електросковорідка  інвентарний 
номер 101420278 електросковорідка , інвентарний номер 101420278 тістомісильна машина, 
інвентарний номер 101490249 шафа холодильна, інвентарний номер 101490272 м´ясорубка МІМ-300, 
інвентарний номер 101490256 холодильник побутовий, інвентарний номер 101490037 овочерізка, 
інвентарний номер 101490250 

17 Запорізька гімназія № 107 Запорізької 
міської ради  
Запорізької області  
пр.40-річчя Перемоги, 59 

шафа пекарська, інвентарний номер 101490132 лінія прилавків, інвентарний номер 101420003 
електрична плита 6-ти конфорна, інвентарний номер 101490127 електрична плита 4-х конфорна, 
інвентарний номер 101490128) піч конвекційна, інвентарний номер 101490130 підставка під 
конвекційну піч, інвентарний номер 101490129 холодильна шафа ШХ-112,  інвентарний номер 
101420019 холодильна шафа ШХ-112, інвентарний номер 101420020 електроводонагрівач, 
інвентарний номер 11139746 посудомийна машина, інвентарний номер 101490126 електрокотел  КПЭ-
160, інвентарний номер 101420026 електрокотел  КПЭ-160, інвентарний номер 101420027 електрична 
сковорода СЭСМ-02, інвентарний номер 101420030) холодильник «Кристал», інвентарний номер 
101490120 ванни мийні, інвентарний номер 1131138 

 



Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ФОП Соловей З.М. 
Мета оцінки: укладання договору позички (Шевченківський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 

 
13) Назва об’єкта оцінки: 

 

№ 

з/п 

Назва навчального закладу, адреса Номера приміщень, позначення об’єкта нерухомого майна літерою, площа, поверх будівлі 

1 Запорізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 4 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 

вул.Волзька, 30 

Підвальні приміщення будівлі (літ. А-З), загальною площею 128,6 кв.м, а саме:  

приміщення №1 площею 23,5 кв.м, приміщення №2 площею 2,2 кв.м, приміщення №3 площею 1,2 

кв.м, приміщення №4 площею 14,1 кв.м, приміщення №5 площею 14,4 кв.м, приміщення №6 

площею 13,9 кв.м, приміщення №16 площею 6,6 кв.м., приміщення №18 площею 12,4 кв.м, 

приміщення №19 площею 40,3кв.м 

2 Запорізька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №12 Запорізької міської 

ради Запорізької області, 

пр.Моторобудівників, 60 

Приміщення 1 поверху будівлі (літ. Д-2) загальною площею 97,3 кв.м, а саме:  

приміщення №11 площею 11,2 кв.м, приміщення №12 площею 6,5 кв. м, приміщення №13-32,4 

кв.м, приміщення №14 площею 22,6 кв.м, приміщення №15 площею 7,5 кв.м, 

приміщення №16 площею 1,2 кв.м, приміщення №17 площею 1,2 кв.м, приміщення №18 площею 

0,8 кв.м, приміщення №19 площею 1,2 кв.м, приміщення №20 площею 0,7 кв.м, приміщення № 21 

площею 5,8 кв.м, приміщення №22 площею 6,2 кв.м 

3 Запорізька спеціалізована школа фізичної 

культури І-ІІІ ступенів №18 Запорізької 

міської ради Запорізької області,  

вул.Вересаєва,9 

Приміщення 1 поверху будівлі  

(літ. А-2) загальною площею 122,6 кв.м, а саме: 

приміщення №18 площею 56,1 кв.м, приміщення №19 площею 4,4 кв.м, приміщення №20 площею 

1,8 кв.м, приміщення №21 площею 6,2 кв.м, приміщення №22 площею 10 кв.м, приміщення №23 

площею 12,6 кв.м, приміщення №24 площею 31,5 кв.м 

4 Запорізький навчально-виховний 

комплекс №42 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 

вул.Шевченка, 277а 

Підвальні приміщення будівлі (літ. А-4) загальною площею 150,4 кв.м, а саме: 

приміщення №28 площею 5,3 кв.м, приміщення №32 площею 35,3 кв.м., приміщення №34 площею 

5,5 кв.м, приміщення №35 площею 28,8 кв.м, приміщення №36 площею 6,6 кв.м, приміщення №37 

площею 21,1 кв.м, приміщення № 38 площею 1,3 кв.м,  

приміщення №39 площею 2,4 кв.м, приміщення №40 площею 12,7 кв.м, приміщення №41 площею 

9,1, кв.м, приміщення №42 площею 7,7 кв.м, приміщення №43 площею 3,0 кв.м, приміщення №44 

площею 11,6  

5 Запорізька загальноосвітня школа   І-ІІІ 

ступенів № 52 Запорізької міської ради 

Запорізької області, вул.Шевченка, 241в 

Приміщення 1 поверху будівлі (літ. А-4, А¹, А², а, а¹, а², а³) загальною  площею  132,5 кв.м, а саме: 

приміщення №72 площею 11,2кв.м., 73 площею 78,4кв.м, приміщення №74 площею 4,4 кв.м, 

приміщення №75 площею 6,5 кв.м, приміщення №76 площею 22,2 кв.м, приміщення №77 площею 

1,6 кв.м, приміщення №78 площею 8,2 кв.м 

6 Запорізький навчально-виховний 

комплекс №60 Запорізької міської ради 

Запорізької області, 

вул.Героїв 55-ї Бригади, 27 

Приміщення цокольного поверху будівлі (літ. А-3, А¹,А², А³-4) загальною площею 67,3 кв.м, а 

саме: приміщення №49 площею 9,0 кв.м 

приміщення №50 площею 1,0 кв.м, приміщення №51 площею 4,6 кв.м, приміщення №52 площею 

8,0 кв.м, приміщення №53 площею 14,2кв.м, приміщення №54 площею 1 кв.м, приміщення № 55 



площею 2 кв.м, приміщення №56 площею 7,3кв.м, приміщення №57 площею 1,7 кв.м, приміщення 

№58 площею 8 кв.м, приміщення №59 площею 10,5 кв.м 

7 Запорізька гімназія № 93 Запорізької 

міської ради  

Запорізької області,  

вул.Полякова, 9 

Приміщення 1 поверху будівлі (літ. А-2,4) загальною  площею 45,1 кв.м, а саме:  

приміщення №28 площею 8,6 кв.м, приміщення №29 площею 6,2 кв.м, приміщення №30 площею 

11,8 кв.м, приміщення №31 площею 8,6 кв.м, приміщення №32 площею 1,5 кв.м, приміщення №33 

площею 6,9 кв.м, приміщення №34 площею 1,5 кв.м  

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ФОП Соловей З.М. 
Мета оцінки: укладання договору позички (Шевченківський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 
 

14) Назва об’єкта оцінки: 
 

№  
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання (згідно бухгалтерського обліку)  

1 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул.Волзька, 30 

електрокип'ятильник, інвентарний номер 11137078, шафа жарочна, інвентарний номер 1014490086, 
котел електричний, інвентарний номер 1014490106, плита електрична, інвентарний номер 
1014490117, плита електрична, інвентарний номер 1014490118, плита електрична, інвентарний номер 
1014480163, елетронагрівач TGR – 100, інвентарний номер 1014490161, мийки б/в 6 од., інвентарний 
номер 11134129 
 

2 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №12 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
пр.Моторобудівників, 60 
 

плита електрична 6 камф інвентарний номер 1014490042, електросковорода, інвентарний номер 
1014490055, марміт 2-х страв, інвентарний номер 1014490159), електромарміт, інвентарний номер 
1014490174, шафа пекарська, інвентарний номер 1014490271 

3 Запорізька спеціалізована школа 
фізичної культури І-ІІІ ступенів  
№ 18 Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул.Вересаєва,9 

холодильник «Gorenje» -3 од.,інвентарні номери 1014480182, 1014480183, 1014480184),  
картоплечистка МОК -150у, інвентарний номер №1014480185, електром’ясорубка МІМ-300, 
інвентарний номер 1014480186,  машина протиральна, інвентарний номер 1014480190, сковорода 
СЕСМ-0,2, інвентарний номер  014480187, шафа пекарська ШПЕ-2, інвентарний номер 1014480188, 
шафа жарова ШЖЕ -2, інвентарний номер 1014480189, електроплита 6-ти комф. ПЕД-6, інвентарний 
номер 1014480191, посудомийна машина «WHIRPOOL», інвентарний номер 1014480192, мийки Б/В, 
інвентарний номер 11134129, столи виробничі, інвентарний номер  11134286, водонагрівач -3 од., 
інвентарний номер 11137040, ванна неіржавіюча інвентарний номер 11134028, стелажі металеві, 
інвентарний номер 11139143, підтоварник, інвентарний номер 11139138 
 

4 Запорізький навчально-виховний 
комплекс  № 42 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул.Шевченка, 277а 

шафа, інвентарний номер 11134397-3 од., комплект, інвентарний номер 11134088 – 16од., 
водонагрівач, інвентарний номер№11137040 1 од., стіл виробничий, інвентарний номер  11134286) – 
12 од., мийка, інвентарний номер 111334028 – 3 од., електроплита, інвентарний номер 1014490088, 
шафа духова інвентарний номер 1014480088, електровідсос, інвентарний номер 11137052, ванна 
нержавіюча, інвентарний номер 111334028 – 2 од., шафа, інвентарний номер 11134398 , мийка, 
інвентарний номер 111334028 – 6 од., холодильник, інвентарний номер  1014480084,холодильник, 



інвентарний номер 1014490086, електроводонагрівач «Аристон», інвентарний номер 11137040, 
посудомийна машина «Hansa», інвентарний номер 1014480091 

5 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 52 Запорізької міської 
ради Запорізької області,  
вул.Шевченка, 241в 

холодильник «Atlant», інвентарний номер 1014480199, прилавок, інвентарний номер 1014490084, фак. 
1,5 прилавок, інвентарний номер 1014490086, шафа жарильна інвентарний номер 1014490170, 
холодильник LG, інвентарний номер№1014490187, водонагрівач, інвентарний номер 1014490190, 
плита електрична ПЭД–6, інвентарний номер 1014480200, електросковорода, інвентарний номер 
1014490127 
 

6 Запорізький навчально-виховний 
комплекс № 60 Запорізької міської 
ради Запорізької області,  
вул.Героїв 55-ї Бригади, 27 

електрична плита, інвентарний номер 1014490143, жарочна шафа, інвентарний номер 1014490095, 
марміт, інвентарний номер №11137138, водонагрівач, інвентарний номер №11137040, витяжка на 
харчоблоці, інвентарний номер 1014450001, електроплита, інвентарний номер 1014490054, 
електроводонагрівач, інвентарний номер 1014490131, ванна неіржавіюча, інвентарний номер 
11134028, шафа для посуду, інвентарний номер 11134359, шафи різні 2 од., інвентарний номер 
11134398, віирмнаїдальні, інвентарний номер 11137027, стіл з гігієнічним покриттям од., інвентарний 
номер 11134207, стільці металеві 17 од., інвентарний номер 11134259, столи виробничі 7 од., 
інвентарний номер 11134286 

7 Запорізька гімназія № 93 Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул.Полякова, 9 

електрокип’ятильник ЕКГ – 50, інвентарний номер 1014480310,  електроплита 6- три камфорна, 
інвентарний номер 1014490054, привод універсальний, інвентарний номер 1014490059, шафа 
пекарська 3- х камерна інвентарний номер 1014490065, сковорода СОЄСМ 02, інвентарний номер 
1014490097,марміт С – 110, інвентарний номер 1014490127, електромарміт, інвентарний номер 
101449136, тістомісильна машина, інвентарний номер 1014490256, діжа до тістомісильної машини, 
інвентарний номер 1014490263, водонагрівач  «NOVATECH» 80, інвентарний номер 11137030, 
водонагрівач ISFA 100 p, інвентарний номер 1014490232, шафа кухонна, інвентарний номер 11134393, 
ванна нержавіюча 6 од.,інвентарний номер 11134028, столи виробничі 10 од., інвентарний номер 
11134286, стелаж металевий 2 о., інвентарний номер 1139143, стелаж дерев’яний 2 од., інвентарний 
номер .11139142, шафа саморобна -3од., інвентарний номер 11134399, вогнегасник -2од., інвентарний 
номер 18124003 

Орендодавець: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 
Балансоутримувач: департамент освіти і науки Запорізької міської ради. 
Користувач: ФОП Соловей З.М. 
Мета оцінки: укладання договору позички (Шевченківський район). 
Запланована дата оцінки – 31.01.2018. 
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні. Конкурсний відбір буде 

здійснюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 12.06.2012 за № 206 (зі змінами та доповненнями від 28.11.2014 № 451). 

 Претендентам потрібно подати до департаменту конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що 

містяться у конверті (з поміткою: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; 

копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії 

кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його 

вартість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного 

реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, посвідчення про підвищення кваліфікації 

оцінювачів за відповідними напрямами); 

 - письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку та 

висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами; 

 - копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 



 - інформацію про претендента (документ, який повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду з оцінки подібного майна, 

кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліфікації 

оцінювачів, які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо);  

 - перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у 

проведенні оцінки подібного майна; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців). 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 

пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання. Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. 

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності та конкурсна пропозиція претендента подається на кожний об’єкт окремо. 

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності: 

- які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - “Оцінка об’єктів у 

матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних 

ділянок”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів нерухомості; 

- у їх складі працюють оцінювачі, які будуть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи 

оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 

числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, 1.7 “Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, одаднання, колісних транспортних 

засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.” 

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.  

Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради 

за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60-б, каб. № 107 до 15 
45 

 08 травня 2018 року включно. 

Конкурс відбудеться 15 травня 2018 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської 

ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60-б, каб. 105, телефон для довідок: 2132492. 

 

 
Заступник директора департаменту              М.В. Хитрик 
 


