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

№

Номер телефону і
Найменуван
Адреса
адреса електронної
ня
балансоутрим
пошти
балансоутри
увача
відповідальної особи
мувача
балансоутримувача

1

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
науки
39Б,
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

2

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
науки
39Б,
dnipro.ekonom@ukr.
Запорізької м.Запоріжжя,
net 224-77-83
міської ради
69039

3

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
науки
39Б,
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

4

012877@ukr.net;
lobko-olga@ukr.net
7698884

Предмет договору

Найменування
іншої сторони
договору

Адреса іншої
сторони
договору

Найменуванн Адреса
Адреса об’єкта
я третьої
третьої
нерухомого чи
Опис і характеристики майна, визначеного у
сторони
сторони
іншого майна, що є
підпункті 7 цього додатка
договору* договору* предметом договору

Дата
договору

нежитлові
приміщення №16 площею273,1кв.м, №73
площею 82,6кв.м загальною площею
355,7кв.м першого поверху
предметом позички є нежитлові
Департамент
(Літ.Г-1-3) вул.Парамонова,7а;
м.Запоріжжя,
приміщення закладів загальної Управління молоді,
комунальної пр.Соборн вул. Парамонова,7а
нежитлове приміщення №29 площею
фізичної культури
середньої освіти, які
ий, 206
та спорту
пр. Соборний, 164 власності та
вул. Магара,5а
165,9кв.м другого поверху літ А-3 по
01.02.2018
використовуються для
Запорізької
м.Запоріжжя
вул.Барикадна,2
приватизації м.Запоріж
вул.Магара,5а; нежитлове приміщення
організації навчальнообласної державної
Запорізької жя, 69105 вул.Північнокільцева, №90 площею 298,6кв.м І поверху(Літ.А-2,А¹тренувального процесу дитячоадміністрації
16а
міської ради
2) по вул.Барикадна,2 ; нежитлове
юнацьких спортивних шкіл
приміщення №46 площею 301,4кв.м
першого поверху (Літ.А-3) по
вул.Північнокільцева,16а

01.01.2021

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж
Запорізької жя, 69105
міської ради

м.Запоріжжя, вул.
Академіка
Александрова, 7

нежитлове приміщення № 76 першого
поверху будівлі (літ.А-3) площею 271,9
кв.м.

01.02.2018

01.01.2021

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж
Запорізької жя, 69105
міської ради

м.Запоріжжя,
вул. Музична,2

нежитлове приміщення №15 площею 67,2кв.м
другого поверху
(Літ.А-3,А-2)

02.04.2018

02.03.2021

нежитлові приміщення №№ 41, 52
загальною площею 335,0 кв.м першого
поверху будівлі (літ.А-3-2)по
вул.Михайлова,15; нежитлове приміщення
№ 130 другого поверху будівлі (літ.А-3-4)
м.Запоріжжя,
предметом позички є нежитлові
площею 277,7 кв.м. по вул.Ладозькій,2а ;
вул. Михайлова,15;
Департамент
Департамент вул.Незалежн
приміщення закладів загальної Управління молоді,
нежитлове приміщення №23 площею
012877@ukr.net;
вул.Ладозька,2а;
комунальної пр.Соборн
фізичної культури
освіти і
ої України,
середньої освіти, які
269,6кв.м першого поверху (Літ.А-2-4) по
lobko-olga@ukr.net
вул.Європейська,14а;
ий, 206
та спорту
пр. Соборний, 164 власності та
7698884
вул.Парамонова,6а;
науки
39Б,
використовуються для
вул.Європейській,14а; нежитлове
02.04.2018
Запорізької
м.Запоріжжя
приватизації м.Запоріж
пр.40 річчя
Запорізької м.Запоріжжя, dnipro.ekonom@ukr.net
організації навчальноприміщення №33 площею 278,1кв.м.
обласної державної
Запорізької жя, 69105
224-77-83
Перемоги,59
;
міської ради
69039
тренувального процесу дитячопершого поверху літ.А-3 по
адміністрації
міської ради
вул.Дорошенко,1
юнацьких спортивних шкіл
вул.Парамонова,6а; нежитлове приміщення
№ 88 площею 287,9 кв.м. другого поверху
(літ.4) пр 40 річчя Перемоги,59 ; нежитлове
приміщення № 112 площею 287,4 кв.м
другого поверх (літ.А-4) по
вул.Дорошенко,1

02.03.2021

012877@ukr.net;
lobko-olga@ukr.net
7698884

предметом позички є нежитлове Управління молоді,
приміщення № 76 першого
фізичної культури
поверху будівлі (літ.А-3)
та спорту
пр. Соборний, 164
Запорізької
м.Запоріжжя
площею 271,9 кв.м. для
обласної державної
організації навчальноадміністрації
тренувального процесу ДЮСШ

Строк
договору

предметом позички є
нежитлове приміщення №15
площею 67,2кв.м другого
поверху
(Літ.А-3,А-2) для організації
навчально-тренувального
процесу ДЮСШ

Управління молоді,
фізичної культури
та спорту
пр. Соборний, 164
Запорізької
м.Запоріжжя
обласної державної
адміністрації

Період, за
який
здійснюютьс
я розрахунки
(місяць,
квартал, рік
тощо)

Сума, яка
підлягала
сплаті за
договором
за останній
період, що
передує

5

предметом позички є нежитлові
Департамент
приміщення закладів загальної Управління молоді,
69037,
фізичної культури
освіти і
012877@
середньої освіти, які
м.Запоріжжя,
та спорту
пр. Соборний, 164
науки
eliseeva.anastasija@u
використовуються для
вул.Незалежної
Запорізької
м.Запоріжжя
Запорізької України, 39-Б
kr.net
організації навчальнообласної державної
міської ради
тренувального процесу дитячоадміністрації
юнацьких спортивних шкіл

Департамент
комунальної
пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації
м.Запоріж
ЗМР
жя, 69105
"Позичкодаве
ць"

6

предметом позички є
нежитлове приміщення №2
Департамент вул.Незалежн
підвалу площею 79,6 кв.м. та Управління молоді,
фізичної культури
освіти і
ої України,
приміщення №5 першого
012877@ukr.net;
та спорту
пр. Соборний, 164
dnipro.ekonom@ukr.net
науки
39Б,
поверху площею 61,7 кв.м.
Запорізької
м.Запоріжжя
224-77-83
Запорізької м.Запоріжжя,
будівлі (літ.Б) загальною
обласної державної
міської ради
69039
площею 141,30 кв.м.для
адміністрації
організації навчальнотренувального процесу ДЮСШ

Департамент
комунальної
пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації
м.Запоріж
ЗМР
жя, 69105
"Позичкодаве
ць"

м. Запоріжжя, вул.
Радіаторна, 26;
вул.Патріотична,76

м.Запоріжжя, вул.
Академіка
Александрова,7

приміщення № 65, першого поверху, літ.А2-4 площею 267,2 кв.м по вул.Радіаторній,
26 ; нежитлове приміщення №32 підвалу
площею 263,4 кв.м. (літ.А-3) по
вул.Патріотичній,76

нежитлове приміщення підвалу та першого
поверху будівлі (літ.Б) загальною площею
141,30 кв.м., а саме: приміщення №2
підвалу площею 79,6 кв.м. та приміщення
№5 першого поверху площею 61,7 кв.м.
площею 277,7 кв.м.

14.06.2018

14.05.2021

16.08.2018

16.07.2021

03.09.2018

03.08.2021

нежитлове приміщення №56 першого поверху
будівлі ЗЗОШ №95 (літ. А-3) площею 278,4 кв.м

вул.Незалежн

7

Департамент
ої України,
освіти і науки
39Б,
Запорізької
міської ради м.Запоріжжя,

012877@ukr.net;
svalovaa1986@i.ua
286 23 24

69039

предметом позички є нежитлові
по вул.Богдана Завади,16 ; нежитлові
Департамент
м. Запоріжжя, вул.
приміщення закладів загальної Управління молоді,
приміщення №№ 11, 55, 56, 58 першого
фізичної культури
комунальної пр.Соборн
Богдана Завади, 16;
середньої освіти, які
поверху будівлі (літ.А-3) площею 367,0 кв.м по
та спорту
пр. Соборний, 164 власності та
ий, 206
вул.Професора
вул.Професора Толока,29; нежитлове
використовуються для
Запорізької
м.Запоріжжя
приватизації м.Запоріжж
Толока,29;
приміщення №45 площею 271,1кв.м першого
організації навчальнообласної державної
Запорізької
я, 69105 вул.Північнокільцева,2
поверху (Літ.А-2-3) по вул.
тренувального процесу дитячоадміністрації
міської ради
1; вул.Олімпійська,2
Північнокільцевій,21; нежитлове
юнацьких спортивних шкіл
приміщення №19 площею 84,6 кв.м першого
поверху (Літ. А-3) по вул. Олімпійській,2

8

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
науки
39Б,
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

9

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
науки
39Б,
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

012877@ukr.net;
lobko-olga@ukr.net
7698884

012877@ukr.net;
lobko-olga@ukr.net
7698884

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
012877@ukr.net 70810
науки
39Б,
69-71
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

предметом позички є нежитлове Управління молоді,
приміщення №23 площею
фізичної культури
269,6кв.м І поверху
та спорту
пр. Соборний, 164
Запорізької
м.Запоріжжя
(Літ.А-2-4) для організації
обласної державної
навчально-тренувального
адміністрації
процесу ДЮСШ

Департамент
комунальної пр.Соборн
м.Запоріжжя,
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж вул. Європейська,14а
Запорізької жя, 69105
міської ради

нежитлове приміщення №23 площею
269,6кв.м першого поверху
(Літ.А-2-4)

Управління
молоді, фізичної
культури та
спорту
пр. Соборний, 164
м.Запоріжжя
Запорізької
обласної
державної
адміністрації

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
м.Запоріжжя,
приватизації м.Запоріж вул. Парамонова,7а
Запорізької жя, 69105
міської ради

нежитлові
приміщення №№10,17 загальною площею
55,6кв.м першого поверху
(Літ.Д-1)

предметом позички є нежитлові
приміщення №№10,17
загальною площею 55,6кв.м І
поверху
(Літ.Д-1)

предметом позички є нежитлове
Релігійна Громада
приміщення № 49 першого
"Церква
вул.Криворізька,
поверху будівлі Міського
24А кв.62
Християн віри
Палацу дитячої та юнацької
м.Запоріжжя
Євангельської
творчості (літера А-3, А-2)
"Примирение "
загальною площею 630,1 кв.м.

12.09.2018

12.08.2021

05.03.2019

05.02.2022

Департамент
комунальної пр.Соборн
нежитлове приміщення № 49 першого
власності та
ий, 206
площа Запорізька,1 поверху будівлі Міського Палацу дитячої та
21.08.2017
приватизації м.Запоріж м.Запоріжжя, 69002
юнацької творчості (літера А-3, А-2)
Запорізької жя, 69105
загальною площею 630,1 кв.м.
міської ради

21.07.2020

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
012877@ukr.net
11
науки
39Б,
69-71
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

вул.Незалежн
Департамент
ої України,
освіти і науки
12
39Б,
Запорізької
міської ради м.Запоріжжя,
69039

предметом позички є нежитлове
приміщення № 49 першого
708- поверху будівлі Міського Палацу
дитячої та юнацької творчості
(літера А-3, А-2) загальною
площею 630,1 кв.м.

012877@ukr.net;
svalovaa1986@i.ua
286 23 24

вул.Незалежн

13

Департамент
ої України,
освіти і науки
39Б,
Запорізької
міської ради м.Запоріжжя,

69039

svalovaa1986@i.ua
286 23 24

Релігійна Громада
євангельських
християн віри
повної євангелії
"Ковчег Спасіння"
в
Орджонікідзевсько
му районі
м.Запоріжжя

бул-р Шевченка,
27 кв.10
м.Запоріжжя

Управління
предметом позички є нежитлове
Державної
приміщення І та частина
казначейської
нежитлового приміщення ІІ, а
служби України у вул. Чарівна, 145а
саме: сходова клітина №29, тамбур
Шевченківському
м.Запоріжжя
№30 першого поверху будівлі (літ.
районі м.
А-2, А¹-2) загальною площею
Запоріжжя
204,1 кв. м.
Запорізької області

предметом позички є нежитлові
приміщення №№87-94, 113-126
другого поверху будівлі (літ. Т-3,
Т¹, Т² (прибудова та перехід),
загальною площею 289,9 кв. м.

Комунальне
підприємство
"Міська
стоматологічна
поліклініка №5"

Управління
Державної
Департамент вул.Незалежн
предметом позички є нежитлові
казначейської
освіти і
ої України,
приміщення №№ №№ 100служби України у
286-26-01,
14
науки
39б,
103,125-135а на другому поверсі Хортицькому
tatavceva@gmail.com
Запорізької м.Запоріжжя,
будівлі (літ.А-2, А1-2), загальна
районі м.
міської ради
69037
площа 183,9 кв.м
Запоріжжя
Запорізької
області
предметом позички є нежитлові
Головне
Департамент вул.Незалежн
приміщення №45, 46, 47, 49, 51,
управління
освіти і
ої України,
286-26-01,
52, 53, 54, 55 на першому
Пенсійного фонду
15
науки
39Б,
tatavceva@gmail.com поверсі будівлі літ. А-2, А1- 2,
України в
Запорізької м.Запоріжжя,
загальною площею 118,5 кв. м
Запорізькій
міської ради
69039
області

вул. Бочарова, 12
м. Запоріжжя,

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж
Запорізької жя, 69105
міської ради

площа Запорізька,1
м.Запоріжжя

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
м. Запоріжжя, вулиця
приватизації м.Запоріжж
Чарівна, 145а
Запорізької
я, 69105
міської ради

Департамент
комунальної
власності та
приватизації
Запорізької
міської ради

м.
Запоріжжя,
м. Запоріжжя, проспект
проспект
Моторобудівників, 32а
Соборний,
206

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

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж
Запорізької жя 69105
міської ради

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

пр.Соборний,
185-Б,
м.Запоріжжя

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж
Запорізької жя 69105
міської ради

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

нежитлове приміщення № 49 першого поверху
будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької
творчості (літера А-3, А-2) загальною площею
630,1 кв.м.

18.08.2017

18.07.2020

нежитлове приміщення І та частина
нежитлового приміщення ІІ, а саме: сходова
клітина №29, тамбур №30 першого поверху
будівлі (літ. А-2, А¹-2) загальною площею 204,1
кв. м.

17.11.2015

17.10.2022

нежитлові приміщення №№87-94, 113-126
другого поверху будівлі (літ. Т-3, Т¹, Т²
(прибудова та перехід), загальною площею
289,9 кв. м.

31.01.2020

31.12.2022

нежитлові приміщення №№ №№ 100103,125-135а на другому поверсі будівлі
(літ.А-2, А1-2), загальна площа 183,9 кв.м

23.06.2015

23.05.2022

нежитлові приміщення №45, 46, 47, 49, 51,
52, 53, 54, 55 на першому поверсі будівлі
літ. А-2, А1- 2, загальною площею 118,5 кв. 01.11.2019
м

предметом позички є нежитлові
приміщення ІІ та ІІІ блоку
Департамент вул.Незалежн
першого поверху будівлі (літ.Аосвіти і
ої України,
286-26-01,
4), приміщення ІІ блоку №№1216
науки
39Б,
tatavceva@gmail.com 20 загальною площею 296,1 кв.
Запорізької м.Запоріжжя,
м, приміщення ІІІ блоку №№21міської ради
69039
29 загальною площею 344,9 кв.
м

Громадська
організація
«Центр
соціальної та
реабілітаційної
допомоги
«Прометей»

нежитлові приміщення ІІ та ІІІ блоку
першого поверху будівлі (літ.А-4),
приміщення ІІ блоку №№12-20 загальною
площею 296,1 кв. м, приміщення ІІІ блоку
№№21-29 загальною площею 344,9 кв. м

12.10.2017

предметом позички є нежитлові
708-69-71,
приміщення
Департамент вул.Незалежн
012877@ukr.net
№№13',16',29',29'',29''',1,10а,3а,
освіти і
ої України,
226-25-60,
2а,1а,14,18-1',15,18-1'',16,1717
науки
39Б,
Запорізької м.Запоріжжя, ordzh_osvitaplan@uk
1,18,19,17-1',17-1'',17-1'''
міської ради
69039
r.net
першого поверху будівлі (літ.А3),загальна площа 696,7 кв.м.

Комунальний
Департамент
заклад
нежитлові приміщення
комунальної пр.Соборн
"Запорізька
вул.
вул.
№№13',16',29',29'',29''',1,10а,3а,2а,1а,14,18власності та
ий, 206
спеціальна
Кронштадтська,1
Кронштадтська,17 м. 1',15,18-1'',16,17-1,18,19,17-1',17-1'',17-1'''
приватизації м.Запоріж
загальноосвітня
7 м.Запоріжжя
Запоріжжя
першого поверху будівлі (літ.А-3),загальна
Запорізької жя 69105
школа-інтернат
площа 696,7 кв.м.
міської ради
"Орієнтир"

18.08.2011

вул.Штурмова,
буд.9, кв.62,
м.Запоріжжя

департамент
комунальної пр.Соборн
вул.Чотирнадцятого
власності та
ий, 206
Жовтня, 15,
приватизації м.Запоріж
м.Запоріжжя, 69024
Запорізької жя 69105
міської ради

01.11.2029

12.09.2020

18.08.31

708-69-71,
Департамент вул.Незалежн
предметом позички є нежитлові
012877@ukr.net
освіти і
ої України,
приміщення №№41-64 та
226-25-60,
18
науки
39Б,
сходиові клітини IV,VI першого
Запорізької м.Запоріжжя, ordzh_osvitaplan@uk
поверху будівлі (літ.А-3),
міської ради
69039
загальна площа 924,70 кв.м.
r.net

Запорізький
гуманітарний
коледж
Національного
університету
«Запорізька
політехніка»

предметом позички є
Головне
708-69-71,
Департамент вул.Незалежн
адміністративна будівля (літ.Ауправління
012877@ukr.net
освіти і
ої України,
2), склад (літ.Б),гараж
Пенсійного фонду
226-25-60,
19
науки
39Б,
(літ.В),замощення 1,паркан
України в
Запорізької м.Запоріжжя, ordzh_osvitaplan@uk
Запорізькій
№2,ворота №3,хвіртка №4,
міської ради
69039
r.net
області
загальна площа 914,7 кв.м.

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
20
науки
39Б,
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
21
науки
39Б,
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
22
науки
39Б,
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

224-83-22,
lentvofin@ukr.net

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж
Запорізької жя 69105
міської ради

вул. Яценка,3-А
м.Запоріжжя

нежитлові приміщення №№41-64 та сходові
26.11.2009
клітини IV,VI першого поверху будівлі
(літ.А-3), загальна площа 924,70 кв.м.

26.07.2021

пр. Соборний,
158-б
м.Запоріжжя

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж
Запорізької жя 69105
міської ради

вул.Гагаріна, 2б
м.Запоріжжя

адміністративна будівля (літ.А-2), склад
(літ.Б),гараж (літ.В),замощення 1,паркан
№2,ворота №3,хвіртка №4, загальна площа
914,7 кв.м.

31.12.2015

30.10.2021

нежитлове приміщення (підвал), літ.А-3,
частина приміщ.1 пл 4,95м², №2,3,5-13
підвалу загальна площа 441,85 кв.м.

26.01.2018

вул.Братська,15
м.Запоріжжя

частина нежитлового приміщення 1 поверху
будівлі, літ.А-2, -3 площею 305,64 кв.м

28.05.2004

28.04.2022

вул.Сергія
Синенка,65в
м.Запоріжжя

частина нежитлового приміщення будівлі
літ.А-3,А-4 загальною площею 2508,6 кв.м,
а саме: приміщення №№4-10, 14-24, 4051,53-57 першого поверху, приміщення
№№90-102,112-131 другого поверху,
приміщення №№ 170-188, 196-204,206-213
третьего поверху, приміщення №№ 231242,253-263 четвертого поверху

07.04.2008

07.04.2028

вул. Одеська, 2
м.Запоріжжя

частина будівлі літ.А-2, а саме: нежитлові
приміщення першого поверху №№3-61
загальною площею 782,20 кв.м., нежитлові
приміщення другого поверху №№ 62-103
площею729,20 кв.м та господарча споруда (
літ.Г-2 ) площею 125,8 кв.м, балкон площею
05.01.2015
2,2 кв.м, балкон площею 2,2 кв.м, підвал
під літ.А-2 з входом та приямком 179,3 кв.м,
тіньові навіси 86,0 кв.м., басейн №5,
замощення І,ІІ, паркани №№1,2,4,
водоотводний лоток № 6 , хвіртки №№№
8,9,10 , ворота №№3,7,11

05.11.2020

вул.Ладозька,2а;
вул.Ладозька ,2
м.Запоріжжя

частина нежитлового приміщення № 4
першого поверху (літА-3-4), а саме:
приміщення № 40 площею 59,4 кв.м по
вул.Ладозька, 2а та частина приміщення №
2 першого поверху літ А-3 , а саме
приміщення 24 площею 55,7 кв.м по
вул.Ладозька,2

25.09.2021

Громадська
Департамент
предметом позички є
організація
комунальної пр.Соборн
нежитлове приміщення (підвал),
вул.Ак.Александ
"Дитячовласності та
ий, 206 вул.Ак.Александрова,
літ.А-3, частина приміщ.1 пл
рова,7
юнацький
приватизації м.Запоріж
7 м.Запоріжжя
4,95м², №2,3,5-13 підвалу
м.Запоріжжя
спортивний клуб
Запорізької жя 69105
загальн площ.441,85 кв.м.
"Гнучкий шлях"
міської ради

224-83-22,
lentvofin@ukr.net

Запорізький
Департамент
міський
комунальної
Предметом договору є частина територіальний
власності та пр.Соборн
нежитлового приміщення 1
центр соціального вул.Рекордна,9а приватизації ий, 206
поверху будівлі, літ.А-2, -3
обслуговування
м.Запоріжжя
Запорізької м.Запоріж
,к.№15-24,31
(надання
міської ради жя 69105
соціальних
будівлі літ.Апослуг)
3, А-4

224-83-22,
lentvofin@ukr.net

Департамент
комунальної м.Запоріж
власності та
жя,
приватизації проспект
Запорізької Соборний,
міської ради
206

предметом договору є частина
будівлі загальною площею
2508,6 кв.м

Запорізький
окружний
адміністративний
суд

предметом позички є частина
будівлі літ.А-2, а саме:
нежитлові приміщення першого
поверху №№3-61 загальною
площею 782,20 кв.м., нежитлові
Запорізький
Департамент вул.Незалежн
приміщення другого поверху
обласний
освіти і
ої України,
№№ 62-103 площею729,20 кв.м
012877@ukr.net 708військовий
23
науки
39Б,
та господарча споруда ( літ.Г-2 )
69-71
комісаріат
Запорізької м.Запоріжжя,
площею 125,8 кв.м, балкон
Міністерства
міської ради
69039
площею 2,2 кв.м, балкон
оборони України
площею 2,2 кв.м, підвал під
літ.А-2 з входом та приямком
179,3 кв.м, тіньові навіси 86,0
кв.м., басейн №5, замощення
І,ІІ, паркани №№1,2,4,
Департамент вул.Незалежн
освіти і
ої України,
24
науки
39Б,
Запорізької м.Запоріжжя,
міської ради
69039

вул.
Жуковського,64
м. Запоріжжя

224-83-22,
lentvofin@ukr.net

предметом позички є нежитлові
приміщення загальною площею
115,10 кв.м. для проведення
Запорізькою музичною школою
№ 5 навчального процессу

Управління
культури і
туризму
Запорізької
міської ради

вул.Сергія
Синенка,65в
м.Запоріжжя

вул. Одеська, 2
м.Запоріжжя

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж
Запорізької жя, 69105
міської ради

м.Запоріжжя,
вул.Незалежної
України,68а

Департамент
комунальної пр.Соборн
власності та
ий, 206
приватизації м.Запоріж
Запорізької жя, 69105
міської ради

25.11.2015

26.12.2020

