
Найменуван

ня 

балансоутри

мувача

Адреса 

балансоутриму

вача

Номер телефону 

і адреса 

електронної 

пошти 

відповідальної 

особи 

балансоутримув

ача

Предмет 

договору

Найменування 

іншої сторони 

договору

Адреса іншої 

сторони 

договору

Найменування 

третьої сторони 

договору*

Адреса третьої 

сторони 

договору*

Адреса об’єкта 

нерухомого чи 

іншого майна, що є 

предметом договору

Опис і характеристики 

майна, визначеного у 

підпункті 7 цього 

додатка

Дата 

договору

Строк 

договору

Період, за 

який 

здійснюються 

розрахунки 

(місяць, 

квартал, рік 

тощо)

Сума, яка підлягала сплаті за 

договором за останній період, 

що передує даті подання 

інформації (місяць, квартал, 

рік тощо)

Сума 

заборговано

сті (за 

наявності)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з 

дод.1дод.2

Архівне 

упр.Запорізької ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

нежетлове 

примищення№1,2,3,10-14,16-

31,122,125,126 заг. S587,30 

кв.м.

01.06.2017

з 01.06.17 

до 

31.05.20р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1

КП "Універс"ЗОР
пр.Соборний.164,

м.Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

нежетлове примищення№ 

20 заг.S 380,3 кв.м.
22.10.2019

з 22.10.19 

по 

22.09.22р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1

ПАТ "Укрпошта"

вул 

Хрещатик.22м. 

Київ

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

нежетлове примищення№ 

107 заг.S 15,3 кв.м.
12.09.2017

з 12.09.17 

по 

12.08.20р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1

Інспекція державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

вул.Зелінського,3 м.  

Запоріжжя

нежетлове примищення № 

21.№24 заг.S 61,50 кв.м.
01.09.2016

з 01.09.16 

до 

01.08.19р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1 

дод.2

Департамент 

архітектури та 

містобудування ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

вул.Зелінського,3 м.  

Запоріжжя

нежетлове прим. № 

28,29,36,39,40,96,97,101,102,

108,109,116-

120,122,124,125,128,155-

159,160-173,178 заг.S 613,40 

кв.м.

01.01.2014

з 01.01.14 

до 

01.01.17р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1 

дод.2

Служба(управління) 

у справах дітей ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

вул.Зелінського,3 м.  

Запоріжжя

нежетлове прим. 

№46,129,130,131,150,151,15

2,179,190,191 заг.S 187,10 

кв.м.

18.07.2016

з 18.07.16 

до 

18.06.19р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1 

дод.2

КП "Градпроєкт"
пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

вул.Зелінського,3 м.  

Запоріжжя

нежетлове прим. 

№№15,16,22,23,№№ 2-

5,№№ 

91,95,98,106,107,121,123,143

,176,177,198,199,202 заг.S 

471,60 кв.м.

05.05.2017

з 03.05.17 

до 

02.04.20р.    

(автом.прол

онгація)

ПЕРЕЛІК

відомостей про договори про передачу права на експлуатацію, передбачені преамбулою Закону України «Про оренду державного та комунального майна», договори, передбачені частиною третьою статті 2 зазначеного Закону, інші цивільно-правові договори, на 

підставі яких треті особи мають право користування (доступу) державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички, укладені до введення в дію такого Закону



Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1

Управління з питань 

земельних відносин 

ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

вул.Зелінського,3 м.  

Запоріжжя

нежетлове прим. №№ 47-

49,68-75,79-82,180-187 заг.S 

345,90 кв.м.

31.12.2013

з 01.01.14 

до 

01.12.16р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1

Управління з питань 

екологічної безпеки 

ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

вул.Зелінського,3 м.  

Запоріжжя

нежетлове прим. №№ 85-

88,111-114, заг.S 131,20 

кв.м.

31.12.2013

з 01.01.14 

до 

01.12.16р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1 

дод.2

Інспекція з 

благоустрою ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

вул.Зелінського,3 м.  

Запоріжжя

нежетлове прим.№№ 134-

139,142 заг.S 89,90 кв.м.
31.12.2013

з 01.01.14 

до 

01.12.16р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1 

дод.2

Департамент 

правового 

забезпечення ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

нежетлове прим.№№ 208-

212,221,246,252,255,256,265-

268,272,273,248 заг. S 268,80 

кв.м.

12.09.2016

12.09.2016 

до 

12.08.2019р.

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1 

дод.2

Департамент 

економічного 

розвітку ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

нежетлове прим.№№ 224-

228,231,242,269,275-278,292-

294 заг. S 243,20 кв.м.

31.12.2013

з 01.01.14 

до 

01.12.16р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1 

КП "Центр 

управління 

інформаційними 

технологіями"

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

нежетлове прим.№№ 258-

262 заг. S 47,10 кв.м.
17.05.2017

з 17.05.17 

до 

16.04.20р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1 

ЗКУ 

"Автогоспцентр"

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

 нежетлове прим.№№ 1-3, 

1,4 заг.S 288,70 кв.м.№ 1-8 S 

274,10 кв.м.

31.12.2013

з 01.01.14 

до 

01.12.16р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1 

ЗКУ 

"Автогоспцентр"

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

нежетлове прим(частина 

гаража літ.Б ) заг.S 16,26 

кв.м.

24.11.2011

з 24.11.11 

до 

24.10.14р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1

Департамент 

правового 

забезпечення ЗМР

пр.Соборний,206 

м.        Запоріжжя

пр.Соборний,206 м.        

Запоріжжя

компютер Roma PS 

Celeron(с/бл.);монітор;МПЄ

В "Алмаз"(мон;с/бл.)

01.11.2016

з 01.11.16 

по 

30.09.19р.    

(автом.прол

онгація)

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1

Запорізький 

окружний 

адміністративний 

суд

вул.Кремлівська,6

5-в,м.Запоріжжя

вул.Кремлівська,65-

в,м.Запоріжжя

БФП Canon(3од.);            

БФП А4 HP M1132(3од.);                 

Факс Panasonic KX-

FN982UA-B Black(3од.)

02.10.2012

авотом.прол

онг.на 

2р.11м.

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

комунальне 

майно 

розташоване по 

пр.Соборному,   

111

Головне 

територіальне 

управління юстиції у 

Зап.обл.

пр.соборний,буд.1

64.     Запоріжжя

пр.Соборний,111  

м.Запоріжжя

меблі,техніка зг.з додатком 

1
08.04.2019

08.04.2019-

08.03.2022

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

будівля палацу 

урочистих 

подій(літ.А-

2)Заг.площею 

918.10кв.м. по 

пр.Соборному,  

111

Головне 

територіальне 

управління юстиції у 

Зап.обл.

пр.соборний,буд.1

64.     Запоріжжя

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації ЗМР

пр.Соборний,206.м.  

Запоріжжя

пр.Соборний,  111  

м.Запоріжжя

будівля палацу урочистих 

подій(літ.А-2)Заг.площею       

918.10 кв.м

05.04.2019 безстроково



Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

окреме 

індив.визначене 

майно зг.з дод.1

управління 

Державної 

казначейської 

служби України

пр.Соборний,буд.

168.           

м.Запоріжжя

пр.Соборний,буд.168.           

м.Запоріжжя

компютер ПК Roma РС/CPU 

INTEL(с/бл.)(2од.)
03.03.2014

03.03.2014-

03.03.2017

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

кондиціонери 

спліт-система 

EWT-S12 

укількості 2-х од.

Запорізький 

обласний військовий 

комісаріат  

Міністерства 

Оборони України

м,Запоріжжя,пров.

Тихий,буд.7

м,Запоріжжя,пров.Тихий,б

уд.7

кондиціонери   спліт-

система EWT-S12 укількості 

2-х од.

11.01.2010    

(д.у.08.07.16

р.)

авотом.прол

онг.на 

2р.11м.

Виконавчий 

комітет ЗМР

пр.Соборний,206.

м.  Запоріжжя

224-69-07 

Омельянович Р.А.

кондиціонери 

спліт-система 

EWT-S12 

укількості 2-х од.

Запорізький 

національний 

технічний 

університет

м.Запоріжжя ,вул.     

Жуковського,64

м.Запоріжжя ,вул.     

Жуковського,64

кондиціонери   спліт-

система EWT-S12 укількості 

2-х од.

11.01.2010    

(д.у.08.07.16

р.)

авотом.прол

онг.на 

2р.11м.








