
         
 
Інформаційне повідомлення 

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

незалежну оцінку об’єктів комунальної власності, що відбувся 27 серпня 2018 року: 
 

За результатами конкурсу переможцями визнано: 

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

- невід’ємні поліпшення, здійснені орендарем на об’єкті оренди – нежитловому 

приміщенні № 2, яке складається з кімнат №№ 1-7 загальною площею 119,9 кв.м., 

розташоване в будівлі літ. В. 

Місцезнаходження об’єкта: 69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 25; 

- інше окремо індивідуально визначене майно, а саме: металевий гараж приблизною 

площею 24 кв.м (інв.№246/1) та металева огорожа з воротами приблизною площею 379 кв.м 

(інв.№246).  

Місцезнаходження об’єкта: 69118, м. Запоріжжя, пр.40-річчя Перемоги, 57; 

- частина нежитлового приміщення №59 першого поверху (літ.А-5) загальною площею 

91,8 кв.м, у складі приміщень: №№2-1, 2-2, 2-3, 2-4.  

Місцезнаходження об’єкта: 69031, м. Запоріжжя, вул. Дослідна станція, 76 

2. ФОП Зотову І.Є. по об’єктам: 

- нежитлове приміщення №41 підвального поверху (літ.А-3) загальною площею 55,8 

кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69068, м. Запоріжжя, вул. Червона,22; 

- нежитлове приміщення №21 другого поверху будівлі ЗОШ №14 (літ. А-3) площею 

23,5 кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69040, м. Запоріжжя, вул. Святоволодимирівська, 90. 

3. ФОП Гапотченко А.М. по об’єктам: 

- нежитлове приміщення VI підвалу (літ.А-3) площею 137,92кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69067, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 59; 

- частина нежитлового приміщення №41 підвального поверху (літ.А-5) загальною 

площею 353,80 кв.м, у складі приміщень №№1-13, 15-25. 

Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, 13-б. 

4. ФОП Бітякова Д.М. по об’єктам: 

- нежитлові приміщення ХХVI, ХХVIІ, ХХVIІІ цокольного поверху (літ.А-4) загальною 

площею 653,1 кв.м.   

Місцезнаходження об’єкта: 69104, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, Парковий 

бульвар, ½; 

- частина нежитлового приміщення XV підвального поверху (літ.А-5) загальною 

площею 244,58 кв.м у складі приміщень №№3-9, 12-20 та місць загального користування № 

1, 2.  

Місцезнаходження об’єкта: 69001, м. Запоріжжя, вул. 12 Квітня, 25-а. 

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

- перелік приміщень в закладах освіти Шевченківського району, які підлягають передачі в 

користування за договором позички товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЗАПОРІЖІНВЕСТТОРГ». 
 

№  
з/п 

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

1 Запорізький навчально-виховний 
комплекс «Мрія» Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул. Миколи Корищенка, 38а 

нежитлові приміщення №№81-87 першого 
поверху будівлі (літ. А-2), загальною 
площею 75,8 кв.м  

2 Запорізький навчально-виховний нежитлові приміщення №№11-17 першого 



комплекс «Світанок» Запорізької міської 
ради Запорізької області, вул. Фортечна, 
92а 

поверху будівлі (літ. А-2), загальною 
площею 58,1 кв.м 

3 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №19 філія №1 Запорізької 
міської ради Запорізької області, вул. 
Авраменка, 11 

нежитлові приміщення №№1, 2, 11, 12, 13 
першого поверху будівлі (літ. А-2) 
загальною площею 48,6 кв.м  

4 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №19 філія №3 Запорізької 
міської ради Запорізької області, вул. 
Богдана Завади, 6-А 

нежитлові приміщення №№7-10, 12 
першого поверху будівлі (літ. А-2) 
загальною площею 65,5 кв.м 

5 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №19 філія №2 Запорізької 
міської ради Запорізької області, вул. 
Військбуд,13 

нежитлові приміщення №№46-53, 57, 58 
першого поверху будівлі (літ.Б-4)  
загальною площею 162,7 кв.м 

 
6. ПП «Аспект» по об’єкту: 

- нежитлове приміщення №11 першого поверху будівлі (літ. А-2) площею 10,3 кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69120, м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 14-а. 

7. ФОП Добрун А.П. по об’єкту: 

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

144,57 кв.м, у складі: кімнат №№7
/
,8-11,13,14,14

/
,15 та місць загального користування №№ 

1,2,6,7.  

Місцезнаходження об’єкта: 69005, м.Запоріжжя, бул. Центральний, 20. 

8. ТОВ «Оцінка плюс» по об’єктам: 

- комірки №№ 11, 12 (інв.№411096), які знаходяться в електроустаткуванні 6 кВ рП-25.  

Місцезнаходження об’єкта: 69071, м. Запоріжжя, вул. Цитрусова, 9; 

- нежитлове приміщення цокольного поверху (літ А-5) загальною площею 28,59 кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 68-а. 

9. ФОП Литвиненко Г.Г. по об’єктам: 

- нежитлове приміщення підвального поверху (літ А-5) загальною площею 65,68 кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 190. Запланована дата 

оцінки – 30.09.2013; 

- - нежитлове приміщення підвального поверху (літ А-5) загальною площею 65,68 кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 190. Запланована дата 

оцінки – 30.09.2018. 

10. ПП консалтингова фірма «Експоком» по об’єкту: 

- частина нежитлового приміщення ХІІ у складі нежитлових приміщень №№ 1 - 8 

загальною площею 656,10 кв.м першого поверху будівлі (літ.А-10, А1, інв.№000087).  

Місцезнаходження об’єкта: 69118, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 27; 

- частина нежитлового приміщення №140 підвалу (літ.А-5), у складі приміщень: 

№№1,3-9 загальною площею 57,1 кв.м.   

Місцезнаходження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 51. 

11. ФОП Перевая В.С. по об’єкту: 

- невід’ємні поліпшення, здійснені орендарем на об’єкті оренди – нежитлових 

приміщеннях №№ 1-8 підвалу, № 3, №№ 51-53 першого поверху, №№ 109-115 другого 

поверху, №№ 158-166 третього поверху, загальною площею 705,9 кв.м., розташованих в 

будівлі № 9 (літ. А-3). 

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 9. 

12. ФОП Паламарчук Л.П. по об’єкту: 

- частина нежитлового приміщення І напівпідвалу (літ.А-4), у складі приміщення №47 

площею 44,4 кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 8. 

13. ФОП  Захарченко І.В. по об’єкту: 



- частина нежитлового приміщення №45 першого поверху будівлі (літ. А-4) площею 8,0 

кв.м.   

Місцезнаходження об’єкта: 69120, м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 4. 

14. ПП «Данко» по об’єкту: 

- нежитлове приміщення №110 (спортивна зала) другого поверху будівлі Хортицького 

районного навчального центру допризовної підготовки (літ. А-3) загальною площею 284,9 

кв.м.  

Місцезнаходження об’єкта: 69123, м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого Жовтня, 15. 

15. ФОП Сватьєву Ю.В. по об’єкту: 

- частина нежитлового приміщення V першого поверху (літ.А-4) загальною площею 

42,99 кв.м, у складі кімнат: №№18,19.  

Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 11. 

16. ТОВ «Національну експертно-правову групу» по об’єкту: перелік обладнання в 

закладах освіти Шевченківського району, які підлягають передачі в користування за 

договором позички товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖІНВЕСТТОРГ» 

 
№  
з/п 

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

1 Запорізький навчально-виховний 
комплекс «Мрія» Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул. Миколи Корищенка, 38а 

котел електричний КПЕ-60, інвентарний 
номер1014480002, привід універсальний ТУ, 
інвентарний номер 1014480003, котел 
електричний КПЄ-100, інвентарний номер 
1014480004, котел електричний КПЄ-100, 
інвентарний номер1014480005, холодильник 
«Норд-124», інвентарний номер 1014480007, 
шафа холодильна ШХ, інвентарний номер 
1014480020, шафа холодильна ШХ, 
інвентарний номер 1014480021, плита 
електрична-4-х камфорна, інвентарний номер 
1014480026, плита електрична-4-х камфорна, 
інвентарний номер 1014480027,холодильник 
«Gorenje», інвентарний номер 1014480028, 
картоплечистка МОК-150м, інвентарний 
номер 1014480034, стіл металевий-7 од., 
інвентарний номер 11134216, шафи кухонні – 
2 од., інвентарний номер 11134393, піддон 
алюмінієвий 4 од., інвентарний номер 
11134507, водонагрівач, інвентарний номер 
11137040, електросковорода, інвентарний 
номер 11137084, овочерізка, інвентарний 
номер 11137175, холодильник «Донбас», 
інвентарний номер 11137270, шафа жарильня, 
інвентарний номер 11137279, баки з 
нержавіючої сталі – 4 од., інвентарний номер 
11139130, баки алюмінієві – 9 од., 
інвентарний номер 11139131 

2 Запорізький навчально-виховний 
комплекс «Світанок» Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул. Фортечна, 92а 

плита електрична-4-х камфорна, інвентарний 
номер 1014480154, котел харчо варильний, 
інвентарний номер1014480157, холодильна 
шафа ШХ, інвентарний номер 1014490002, 
холодильник «Донбас», інвентарний номер 
1014490011, електросковорода, інвентарний 
номер 1014490013, холодильник «Samsung», 
інвентарний номер 1014490037, холодильник 
«Ардо», інвентарний номер 1014490040, 
картоплечистка, інвентарний номер 
1014490052, ванна нержавіюча – 5 од., 
інвентарний номер 11134028, столи виробничі 
- 7 орд., інвентарний номер 11134286  



3 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №19 філія №1 Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул. Авраменка, 11 

електросковорода, інвентарний номер 
101480022, плита електрична, інвентарний 
номер 101480024, плита електрична, 
інвентарний номер 101480026, плита 
електрична, інвентарний номер 101480107, 
холодильник «Норд», інвентарний номер 
101480032, шафа холодильна, інвентарний 
номер 101480034, картоплечистка, 
інвентарний номер 101480041, 
електром’ясорубка, інвентарний номер 
101480055, шафа холодильна «Torin», 
інвентарний номер 101480057,водонагрівач, 
інвентарний номер 101480071, 
електрокіп’ятильник, інвентарний номер 
101480102, м’ясорубка, інвентарний номер 
11136142 

4 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №19 філія №3 Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул. Богдана Завади, 6-А 

водонагрівач, інвентарний номер 11137817, 
котел електричний КПЄ-100, інвентарний 
номер 101480115, електросковорода, 
інвентарний номер 101480005, електроплита, 
інвентарний номер 101480109, електроплита, 
інвентарний номер 101480110, 
електрокіп’ятильник, інвентарний номер 
11137803, універсальний привід, інвентарний 
номер 101480116, шафа холодильна ШХО-8, 
інвентарний номер101480035, холодильник 
«Днепр», інвентарний номер 11137874, 
холодильник «Донбас», інвентарний номер 
11136086, плита електрична, інвентарний 
номер 101480119, картоплечистка, 
інвентарний номер 10148020 

5 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №19 філія №2 Запорізької 
міської ради Запорізької області,  
вул. Військбуд,13 

м’ясорубка, інвентарний номер 1014827, 
м’ясорубка, інвентарний номер 1014856, 
електросковорода, інвентарний номер 
101480008, плита електрична-4-х камфорна, 
інвентарний номер 101480015, 
плита електрична-4-х камфорна, інвентарний 
номер 101480021, холодильник «Норд», 
інвентарний номер 101480095, шафа 
холодильна, інвентарний номер 101480057, 
картоплечистка, інвентарний номер 
101480019, холодильна камера, інвентарний 
номер 101480069, водонагрівач, інвентарний 
номер 101480032, водонагрівач, інвентарний 
номер 101480059, котел електричний, 
інвентарний номер 101480044, холодильник, 
інвентарний номер 11136086, хліборізка, 
інвентарний номер 101480004, марміт, 
інвентарний номер 101480020, електромарміт, 
інвентарний номер 101480060 

 
 

 


