
Інформація щодо вільних приміщень об’єктів права комунальної власності, які перебувають на балансі департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради та можуть бути передані в оренду  

 

№ 

п/п 

Адреса, номер приміщення, позначення об’єкту нерухомого майна 

літерою, тощо 

Інформація 

щодо 

балансоутриму

вача майна 

Пропозиції щодо 

цивільного 

використання майна 

та строку оренди 

Інша додаткова інформація, 

в тому числі про 

особливості об’єкта 

оренди, його технічний 

стан, обмеження при 

використанні, приватизації, 

інше.(за необхідності) 

1 69124, м. Запоріжжя,  вул. Дорошенка, буд.1 

Запорізький загальноосвітній навчально-виховний  

комплекс № 108 Запорізької міської ради Запорізької області 

окремо розташована будівля на території комплексу, 

літера  будівлі - Б, загальна площа  47,0 кв.м. 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

Технічний стан – 

задовільний 

 

2 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, буд.48а 

адміністративна будівля територіального відділу освіти Хортицького 

району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  

Запорізької області        літера А-2, А¹-2 

нежитлові приміщення:№ 49 площа 11,6 кв.м,  № 51 площа 18,4 кв.м   

№ 52 площа 11,4 кв.м № 53 площа 17,8 кв.м, № 54 площа 34,8 кв.м , 

№ 55 площа 16,0 кв.м, розташовані на першому  поверсі будівлі; 

нежитлові приміщення:№ 111 площа 14,4 кв.м № 110 площа 50,2 кв.м 

№ 109 площа 34,8 кв.м , № 108 площа 9,8 кв.м, № 107 площа 3,5 кв.м , 

№ 104 площа 16,5 кв.м, розташовані на другому  поверсі будівлі.  

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги 

на 

2 роки 11 місяців 

Технічний стан – 

задовільний 

 

3 69067, м.Запоріжжя, вул. Сеченова, 25 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 67  

Запорізької міської ради Запорізької області 

літера будівлі – Б, столярна майстерня загальною площею 161,30 кв.м. 

літера будівлі –Д, токарня майстерня загальною площею 282,9 кв.м. 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на 

2 роки 11 місяців 

Окремо стояча будівлі. 

Потребує  ремонту 

4 69071, м.Запоріжжя,  вул. Пархоменка, 12а  

Запорізький навчально-виховний комплекс № 63  

Запорізької міської ради Запорізької області   

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

Окремо стояча будівля. 

Потребує ремонту 



літера будівлі Б-2   

приміщення  № 1 першого поверху загальною площею 41,3 кв.м 

 

міської ради освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

5 69098, м.Запоріжжя, вул. Полякова, 9а  

Будівля тиру літера А  загальною площею 360,5 кв.м. 

 

 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на 

2 роки 11 місяців 

Окремо стояча будівля. 

Потребує ремонту. 

6 69027, м.Запоріжжя, вул. Освітянська,20 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 17  

Запорізької міської ради Запорізької області  

літера будівлі -  А-3 

приміщення № 46 - актовий зал, третього  поверху, площею 131,9 кв.м   

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги 

на 

2 роки 11 місяців  

Технічний стан – 

задовільний 

Погодинно: 

Понеділок   - 15.00 - 19.00 

Вівторок      - 15.00 - 19.00 

Середа         - 15.00 - 19.00 

Четвер         - 15.00 - 19.00 

П’ятниця     - 15.00 - 19.00 

7 69118, м.Запоріжжя, вул. Новокузнецька,18-А 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 103  

Запорізької міської ради Запорізької області  

літера будівлі -  А-3-4 

приміщення № 27 третього  поверху,  площею 54,2 кв.м  

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

розміщення 

танцювальної студії 

в позаурочний час 

на 2 роки 11 місяців 

Погодинно: 

Понеділок   - 16.00 - 20.00 

Вівторок      - 16.00 - 20.00 

Середа         - 16.00 - 20.00 

Четвер         - 16.00 - 20.00 

П’ятниця     - 16.00 - 20.00 

8 69027,  м.Запоріжжя,  вул. Барикадна,2 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 83 

Запорізької міської ради Запорізької області  

літера будівлі –Б  

майстерня загальною площею 163,9 кв.м; 

приміщення №1 – тамбур  площа 7,7 кв.м; 

приміщення №2 – учбовий клас  площа 89,4 кв.м; 

приміщення №3 – площа 61,5 кв.м; 

приміщення №4 – тамбур  площа 5,3 кв.м  

літера будівлі - В 

приміщення №1 – гараж 32,9 кв.м 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

Окремо стояча будівлі 

Потребує ремонту  

9 69027,  м.Запоріжжя,  вул. Барикадна,2 Департамент Освітні послуги, Технічний стан-



Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 83 

Запорізької міської ради Запорізької області   літера А-2,А¹-2 

приміщення № 73  площею  44,5 кв.м першого  поверху  

приміщення № 107 площею 51,6 кв.м  другого поверху 

підвальні приміщення загальною площею 133,2 кв.м, а саме: 

приміщення №40 площею   30,3 кв.м; 

приміщення №41 площею   27,1 кв.м; 

приміщення №42 площею   30,5 кв.м; 

приміщення №43 площею   22,0 кв.м; 

приміщення №45 площею   5,0 кв.м; 

приміщення №47 площею   18,3 кв.м 

підвальне приміщення № 7  актовий зал  площа 124,8 кв.м 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

 

задовільний 

 

погодинно: 

понеділок   - 15.30 - 20.00 

вівторок      - 15.30 - 20.00 

середа         - 15.30 - 20.00 

четвер         - 15.30 - 20.00 

п’ятниця     - 15.30 - 20.00 

 

10 69104, м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 2 

Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської ради Запорізької області  

літера будівлі  - Б -1, приміщення першого поверху  

загальною площею 109,7 кв.м. 

приміщення  № 18 – майстерня  площа 87,0 кв.м; 

приміщення № 21 – майстерня  площа 13,6 кв.м; 

приміщення № 22 – майстерня площа 9,1 кв.м.   

 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

Потребує ремонту 

11 69118, м. Запоріжжя, вул. Стешенка, 19 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 110 

Запорізької міської ради Запорізької області  

літера будівлі Б -1 

приміщення № 5 - гараж площею  63,6 кв.м 

частина приміщення № 3 – гараж  площею 26,8 кв.м 

 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

Окремо стояча будівля. 

Технічний стан – 

задовільний 

 

12 69027, м.Запоріжжя, вул.Степова,17 

адміністративна будівля територіального відділу освіти Комунарського  

району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

літера будівлі - Д-2   загальною площа  551,0 кв.м.  

 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

 Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на 

2 роки 11 місяців 

Окремо стояча будівля. 

Потребує ремонту 

13 69027, м.Запоріжжя, вул. Степова,17 

адміністративна будівля територіального відділу освіти Комунарського  

району  департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

окремо стояча будівля,  літера - Г , харчоблок площею 59,4 кв.м. 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

Окремо стояча будівля. 

Потребує ремонту 



учасників освітнього 

процесуна 

2 роки 11 місяців 

14 65065, м.Запоріжжя,  вул.Братська,15  

Запорізька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 61 

Запорізької міської ради Запорізької області     

літера будівлі - літ.А-2-3, перший  поверх будівлі школи,  

приміщення майстерні №№ 25,26,29,30, окремий вхід, площею 159,3 кв.м 

 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

Окремий вхід 

15 69078, м.Запоріжжя, вул.Істоміна,18     

Запорізька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 81  

Запорізької міської ради Запорізької області  

літера  будівлі А-2,А'-2,А²-2, перший поверх,  

приміщення №№ 50-53, площею 53,7 кв.м 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

Потребує ремонту 

16 

 

690978, м.Запоріжжя, вул.М.Грушевського,56 (вул.Ульянова) 

Запорізький навчально-виховний комплекс ІІ-ІІІ ступенів № 82 з 

виробничим навчанням Запорізької міської ради Запорізької області 

літера будівлі літ.А,А³А
4
   -- 

приміщення 1, кімнати № 1-24, площею 715,5 кв.м 

приміщення 2, кімнати № 6-10 площею 24,7 кв.м 

приміщення 4 (підвал)  площею 63,4 кв.м 

приміщення 5 (склад) площею 10,6 кв.м 

 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

Окремо стояча будівля 

Потребує ремонту 

17 69093, м.Запоріжжя, вул.Дегтярьова,5-б, 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86  

Запорізької міської ради Запорізької області  

літера будівлі - Г, окремо стояча одноповерхова  будівля майстерні 

площею 240 кв.м. 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на 

2 роки 11 місяців 

Потребує ремонту 

18 69041, м.Запоріжжя, вул.С.Синенка,65в (вул. Кремлівська) 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №104  

Запорізької міської ради Запорізької області,   

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

Освітні послуги, 

послуги пов’язані із 

забезпеченням 

Потребує ремонту 



літера будівлі - Б,   окремо стояча будівля тиру площею 362,0 кв.м міської ради освітнього процесу 

або обслуговування 

учасників освітнього 

процесу на  

2 роки 11 місяців 

19 69121, м.Запоріжжя, вул. Дніпровські пороги, 29 

Запорізький навчально-виховний комплекс №109 

Запорізької міської ради Запорізької області,  

літера будівлі Б, окремо стояча господарча споруда  площею 206,1 кв.м 

Департамент 

освіти і науки 

Запорізької 

міської ради 

Спортивна –

оздоровча діяльність 

з дітьми  на  

2 роки 11 місяців 

Потребує ремонту 

 

При розгляді питань щодо передачі в оренду вказаного майна можливе додаткове вивчення матеріалів щодо статусу цих приміщень.  

Зазначений перелік підлягає періодичному коригуванню та періодично змінюється. 

 

 

 

 


