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

Найменування
Адреса
балансоутриму балансоутриму
вача
вача

Номер телефону і адреса
електронної пошти
відповідальної особи
балансоутримувача

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
Дата договору
підпункті 7 цього
додатка

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 заборгованості
(за наявності)

Комунальний
заклад "Палац
культури
"Орбіта"

69035, м.
Запоріжжя,
вул.
Лермонтова,
буд. 9

(061)-233-30-29
orbita09@ukr.net

Передача у
Запорізький
безоплатне
муніципальний
користування театр танцю
комунального
майна в
позичку

69035, м.
Запоріжжя, вул.
Лермонтова,
буд. 9

Департамент
69105, м.Запоріжжя,
комунальної власності пр.Соборний, 206
та приватизації
Запорізької міської
ради

69035, м. Запоріжжя, вул.
Лермонтова, буд. 9

Нежитлові
01.02.2014
приміщення №№ 9, 10,
27 першого поверху,
№№ 14, 35, 18, 22 та
частина нежитлового
приміщення № XVII, у
складі приміщень 18,
19, 21-25 другого
поверху та №№ 23
третього поверху
будівлі (літ. А-3) по
вул. Лермонтова, 9, м.
Запоріжжя, загальною
площею 222,50 кв. м.

01.11.2022

___

___

___

Департамент
культури і
туризму
Запорізької
міської ради

69035, м.
Запоріжжя,
вул.
Незалежної
України, 68а

(061)-708-26-41
,reception.kult@zp.gov.ua,
Білов С.О.

Передача у
безоплатне
користування
комунального
майна в
позичку

Комунальне
підприємство
«Туристичний
інформаційний»
центр Запорізької
міської ради

69035, м.
Запоріжжя,
просп.
Соборний, 151

Департамент
69105, м. Запоріжжя,
комунальної власності просп. Соборний, 206
та приватизації
Запорізької міської
ради

м. Запоріжжя, просп.
Соборний, вул.Сталеварів,
151/11

Частина нежитлового 10.01.18
приміщення №174
першого поверху
будівлі (літ.А-5) у
складі приміщень №№
1, 2, 12-17, 19
загальною площею
313,90 кв.м.

09.01.21

---

---

---

Комунальний
заклад
"Кіноконцертн
ий зал
ім.О.Довженка
"

Україна,
м.Запоріжжя,
пр.Соборний
145.

Благодійний
фонд
"Християнський
центр
реабілітації"
Волкова Олег
Вікторовича

69000, м.
Запоріжжя, пр.
Соборний,
148/72

Депаратмент
комунальної віласності
та приватизації
Запорізької міської
ради

Окрема стояча будівля 30 серпня
(споруда) загальною
2001 року
площею 609.7 кв.м. ,
вартість якої станом на
31 липня 2001 року
становить 49691 грн.

до 30 серпня --2021 року
(пролонгація
ще на 10 років
у разі
відсутності
заяви однієї із
сторін про
припиненя
Договору)

---

---

"Клуб спортивного
танцю "ДинамоЗапоріжжя"

м. Запоріжжя
Департамент
69105, м.Запоріжжя,
вул.
комунальної власності пр.Соборний, 206
Дзержинського, та приватизації ЗМР
104 кв. 28

танцювальна зала

01.03.2019

___

-

КЗ "Палац
культури
"Титан"

(061)239-61-71
Передача у
dovgenko.kinozp@ukr.net строкове
користування
будівлі
(споруда)
загальною
площею 609,7
кв.м. під
Центр
реабілітації
хворих на
наркоманію,
таксикоманію
та хронічний
вул. Перемоги, 284-93-69, eПередача у
131
mail:titan.zp@ukr.net
безоплатне
користування
комунального
майна в
позичку

69000, м. Запоріжжя, вул. Україна, м. Запоріжжя, вул.
Незалежної України,
Братська, буд. 19
60Б, Запоріжжя,
Запорізька область

вул. Перемоги, 131

01.02.2004

___

Комунальний
заклад "Палац
культури
"Хортицький"

69097,
Луценко Олена Іванівна
м.Запоріжжя, т. (061) 707-94-70,
прос. Інженера horti4ki2010@ukr.net
Преображенсь
кого, 15

Передача
комунального
майна у
безстрокове
безоплатне
користування
для
розміщення
ХВРАГС
Запорізького
міського

Головне
територіальне
управління
юстиції

69105,
м.Запоріжжя,
вул.Харчова,5

Департамент
69105, м.Запоріжжя, пр.
комунальної власності Соборний,206
та приватизації ЗМР

Нежитлові приміщення
Три кабінета, коридор, 02.01.2006
№№106,109 другого поверху зала урочистих
будівлі палацу культури
церемоній
"Хортицький" по
пр.Інженера
Преображенського,15
площею 149,10 кв.м

02.01.2006Місяць
30.07.2019
(додаткова
угода
знаходиться
на підписанні)

___

___

