
 

 

Додаток  

до рішення міської ради 

25.09.2019 №28 
 

Перелік 

об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя, 

що підлягають приватизації шляхом  викупу 
 

№ 

з/п 
Назва об’єкта 

Адреса 
об’єкта 

Інформація з  

договору оренди Покупець 
об’єкта 

(орендар) 
 

Площа 
об’єкта, 

кв.м 

Напрямок 
використання 

об’єкта 

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 

Нежитлове 
приміщення 

№ VI 
першого поверху 

(літ. А-5) 
 

бул. 
Шевченка,  

буд. 66 
 

259,0 Для 
розміщення 
організації 

ЗАПОРІЗЬКА 
МІСЬКА 

ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВОЗНЕСЕНІВКА» 
 

2 
 
 

Нежитлова будівля 
(літ. А) інв.  
№ 8100505 

 з замощенням І 
 

буд. 
Новгород-

ська, 
буд. 24а 

 

117,7 Для надання 
побутових 

послуг 
населенню 

  

Фізична особа 
Балабуха 
Михайло 

Миколайович 

3 Нежитлове  
приміщення 

XII 
першого поверху 

(літ. А-4) 

пр. 
Соборний, 

буд. 232 

151,7 Для 
розміщення 

офісу  
(50,0 кв.м), 

надання 
побутових 

послуг  
(101,70 кв.м) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ 
«ГЕФЕСТ - 
ПРЕМІУМ» 

4 Нежитлове  
приміщення  

№ 149 цокольного 
та першого 

поверхів 
(літ. А-13) 

бул. 
Централь-

ний, 
буд. 25 

395,7 Для 
розміщення 

офісу  
(141,3 кв.м), 

надання 
побутових 

послуг 
 (254,4 кв.м) 

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ 
«ОДІСЕЯ 

КОМПАНІ» 

5 Нежитлове 
приміщення 

№ 109 
першого поверху  

(літ. А-9) 

вул. 
Новокуз-
нецька, 
буд. 1/ 

вул.  
Автоза-
водська, 
буд. 12 

 

251,4 Для 
розміщення 

торгівельних 
об’єктів з 
продажу 
непродо-
вольчих 
товарів  

 (184,2 кв.м), 
надання 

побутових 
послуг 

населенню  
(67,2 кв.м) 

 
 

Фізична особа 
Кравчук Олена 

Валеріївна 
 



 

 

2 
 

 

1 2 3 4 5 6 
6 
 
 

Нежитлове 
приміщення 

ІХ першого поверху 
(літ. А-5) 

 
 

вул. 
Перемоги, 

буд. 55 
 

246,6 Для 
викорис-

тання 
під продаж 

непро-
довольчих 

товарів    
(44,7 кв.м) та 

надання 
побутових 

послуг 
населенню   
(201,9 кв.м) 

 

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ 
«СТИМУЛ-СІТІ»  

7 
 
 

Нежитлове 
приміщення 
І цокольного 

поверху 
(літ. А-5) 

 

вул.  
Пархо-
менка,  

буд. 24а 
 

161,3 Для 
розміщення 
фітнес залу 

Фізична особа 
Ткачук Руслана 

Сергіївна 

8 
 

Нежитлове 
приміщення ХІІ 
першого поверху 
(літ. А-10, А1) у 

складі: 
торгового залу № 1 
площею 359,6 кв.м; 

допоміжного 
приміщення № 2 

площею 27,2 кв.м; 
складу № 3 

площею 60,8 кв.м; 
загрузочної № 4 

площею 57,6 кв.м; 
допоміжного 

приміщення № 5 
площею 39,0 кв.м; 

складу № 6  
площею 13,1 кв.м; 

складу № 7 
площею 42,8 кв.м; 

торгового залу  
№ 8  

площею 56,0 кв.м, 
що складає 

97/100 часток 
нежитлового 

приміщення XII 
першого поверху 

(літ. А-10, А1) 

вул. 
Новокуз-
нецька, 
буд. 27 

656,1  Для 
розміщення 
приміщень 
магазину 
непродо- 
вольчих 
товарів 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ 
«ФАРМАЦЕВ-

ТИЧНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
АПТЕКА № 107» 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 
1 2 3 4 5 6 
9 
 
 

Нежитлове 
приміщення 

№ 23 першого 
поверху (літ. А-3), 
площею 148,0 кв.м, 

частина 
нежитлового 

приміщення № 25 
першого поверху 
(літ. А-3) площею 

222,4 кв.м 
у складі: 

вмивальні № 11 
площею 2,0 кв.м, 

туалету № 12  
площею 1,7 кв.м, 

санвузлу № 13 
площею 4,7 кв.м, 

кімнати № 14 
площею 9,4 кв.м, 

кімнати № 15 
площею 12,8 кв.м, 

коридору № 16 
площею 9,3 кв.м, 

кімнати № 17 
площею 13,2 кв.м, 

зали № 18 
площею 157,5 кв.м, 

кімнати № 19 
площею 11,8 кв.м,  

що складає  
33/50 частки 
нежитлового 

приміщення № 25 
підвального та 

першого поверхів  
(літ. А-3) 

бул.  
Вінтера,  
буд. 50 

 

370,4 Для 
розміщення 

офісу 

ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

ВИРОБНИЧИЙ 
КОМПЛЕКС 

«АГРОЛЕНД» 

10 7/100 часток (що 
становлять  
17,8 кв.м) 

нежитлового 
приміщення № 32 
підвалу (літ. А-5) 

загальною площею 
272,3 кв.м  

пр. 
Соборний, 

буд. 189 

17,8 Для 
розміщення 

магазину 
непродоволь-
чих товарів 

НАУКОВО-
ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ 
«ДИАНА-92» 

 
Примітка.  Встановити, що площа об’єкта приватизації може бути змінена під час 

підготовки об’єкта до продажу на підставі даних технічного паспорту та 
правовстановлюючого документу, що підтверджує право власності на 
нерухоме майно, за умови, що різниця площі становить не більш десяти 
відсотків від площі об’єкта приватизації, яка визначена даним рішенням 
міської ради. 

 

 
Секретар міської ради    Р.О. Пидорич 


