
Найменування балансоутримувача Адреса балансоутримувача

Номер телефону і адреса 

електронної пошти 

відповідальної особи 

балансоутримувача

Предмет договору

Найменування 

іншої сторони 

договору

Адреса іншої 

сторони договору 

(орендодавець)

Найменування третьої 

сторони договору* 

(користувач)

Адреса третьої сторони 

договору* (користувача)

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, 

Сума 

заборгованості 

(за наявності)

КНП "Запорізький центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1"

м. Запоріжжжя,             пр. 

Соборний, 88

764-61-67, 

buh_pmsd1@ukr.net 

частиною нежитлового 

приміщення №57 

будівлі (літ. А-4) 

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний,206

Комунальне некомерційне 

підприємство "Міська 

дитяча лікарня №1" 

Запорізької міської ради

м. Запоріжжя,                  вул. 

Комарова,12

м. Запоріжжя,                вул. 

Поштова,32-а

нежитлові приміщення 

№4,5,7,8, 9, 10, 11, 12, 

13,14, 17, 18, 19 

цокольного поверху 

загальною площею 131,7 

кв.м; нежитлові 

приміщення №39,41, 42, 

43, 44, 48, 49, 50, 60, 61, 62 

першого поверху 

загальною площею 108,2 

кв.м

від 30.01.2014 30.10.2022 безоплатно

КНП "Запорізький центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1"

м. Запоріжжжя,             пр. 

Соборний, 88

764-61-67, 

buh_pmsd1@ukr.net 

частина нежитлового 

приміщення II будівлі 

(літ. А-9) 

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний,206

Комунальне некомерційне 

підприємство "Міська 

дитяча лікарня №1" 

Запорізької міської ради

м. Запоріжжя,                   вул. 

Комарова,12

м. Запоріжжя,                      

вул. Поштова,55

нежитлові приміщення 

№3, 4, 5, 6, 7, 31, 33, 34 

першого поверху 

загальною площею 171,3 

кв.м

від 30.01.2014 30.10.2022 безоплатно

КНП "Запорізький центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1"

м. Запоріжжжя,             пр. 

Соборний, 88

764-61-67, 

buh_pmsd1@ukr.net 

нежитлові приміщення

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний,206

Комунальне некомерційне 

підприємство "Міська 

лікарня №6" Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,                  вул. 

Сталеварів,34

м. Запоріжжя,                  пр. 

Соборний,88

нежитлове приміщення 

№8 підвалу будівлі (літ. А-

1, А1-2) площею 30,6 кв.м; 

нежитлові приміщення  

№12,13,14,16,17,18,21,22,2

6,27,28,49,50 першого 

поверху будівлі (літ. А-1, 

А1-2) загальною площею 

173,5 кв.м; нежитлові 

приміщення №66, 67, 68 

другого поверху будівлі 

(літ. А-1, А1-2) загальною 

площею 49,3 кв.м; 

нежитлові приміщення з 

№1 по №24 першого 

поверху будівлі (літ. Н) 

загальною площею 307,8 

кв.м

від 30.01.2014 30.10.2022 безоплатно

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



КНП "Запорізький центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1"

м. Запоріжжжя,             пр. 

Соборний, 88

764-61-67, 

buh_pmsd1@ukr.net 

частина нежитлового 

приміщення № II 

загальною площею 

54,6 кв.м по вул. 

Поштовій,55 та частина 

нежитлового 

приміщення №57  

будівлі (літ. А-4) 

загальною площею 

52,4 кв.м по вул. 

Поштовій,32а Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний,206

Комунальне некомерційне 

підприємство "Міська 

дитяча лікарня №1" 

Запорізької міської ради

м. Запоріжжя,                 вул. 

Комарова,12

м. Запоріжжя,               вул. 

Поштова,55,           вул. 

Поштова,32а

нежитлові приміщення № 

II першого поверху будівлі 

(літ. А-9) по вул. Поштовій, 

55: тамбур №1 площею 

7,1 кв.м, частина 

коридору №2 площею 

44,9 кв.м, санвузол №32 

площею 2,6 кв.м; 

нежитлові приміщення 

№57 цокольного поверху 

будівлі (літ. А-4) по вул.  

Поштовій,32-а: коридор 

№3 площею 45,9 кв.м, 

коридор №6 площею 6,5 

кв.м

від 07.06.2017 07.05.2020 безоплатно

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №2"

м. Запоріжжя               вул. 

Авраменка,4

709-14-10 

zamriiel@gmail.com

строкове безоплатне 

користування 

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,  пр. 

Соборний,206

Департамент охорони 

здоров'я

м.Запоріжжя                  вул. 

Патріотична,20а

м. Запоріжжя               вул. 

Авраменка,4

гаражний бокс №8 (літ. 

Б) площею 38,4 кв.м

 від 07.04.2009 07.03.2022

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №2"

м. Запоріжжя               вул. 

Авраменка,4

709-14-10 

zamriiel@gmail.com

строкове безоплатне 

користування 

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ. А-4)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,  пр. 

Соборний,206

КНП "Міська лікарня 

№8" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Харчова, 2

м. Запоріжжя,              вул. 

Авраменка, 4

нежитлові прим. 

першого - четвертого 

поверхів площею 1044,1 

кв.м
від30.01.2014 30.10.2022

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №2"

м. Запоріжжя               вул. 

Авраменка,4

709-14-10 

zamriiel@gmail.com

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ. А-2)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,  пр. 

Соборний,206

КНП "Міська дитяча 

лікарня №1" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Комарова, 12

м. Запоріжжя,              вул. 

Авраменка, 14-а

прим. №№61-64 та №54 

першого поверху 

площею 84,90 кв.м від 31.01.2014 31.10.2022

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №2"

м. Запоріжжя               вул. 

Авраменка,4

709-14-10 

zamriiel@gmail.com

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ. А.2)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,  пр. 

Соборний,206

КНП "Міська дитяча 

лікарня №1" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Комарова, 12

м. Запоріжжя,              вул. 

Авраменка, 14-а

 прим. №№39-44 

першого поверху 

площею 73,0 кв.м від 04.01.2016 04.11.2021

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №2"

м. Запоріжжя               вул. 

Авраменка,4

709-14-10 

zamriiel@gmail.com

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ. Б-3)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,  пр. 

Соборний,206

КНП "Міська дитяча 

лікарня №1" ЗМР

м. Запоріжжя,                 вул. 

Комарова, 12

м. Запоріжжя,              вул. 

Брюлова, 6

прим.підвалу, першого-

третього поверхів 

площею 500,30 кв.м від 31.01.2014 31.10.2022

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №4"

м. Запоріжжя               вул. 

Історична,65

226-00-86 

centrpmsd4@ukr.net

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ. А-3)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,  пр. 

Соборний,206

КНП "Міська лікарня 

№4" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Оптимістична, 1

м. Запоріжжя,              вул. 

Перспективна, 35-а

прим. третього поверху 

площею 170,4 кв.м

від 09.07.2018 09.06.2021

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №4"

м. Запоріжжя               вул. 

Історична,65

226-00-86 

centrpmsd4@ukr.net

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ. А-3)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,  пр. 

Соборний,206

КНП "Міська лікарня 

№4" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Оптимістична, 1

м. Запоріжжя,              вул. 

Перспективна, 35-а

прим. першого та 

другого поверхів 

площею 343,2 кв.м від 20.06.2014 20.03.2023

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №4"

м. Запоріжжя               вул. 

Історична,65

226-00-86 

centrpmsd4@ukr.net

нежитлові 

приміщення будівлі 

дорослої поліклініки 

(літ. А-3)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,     

пр. Соборний,206
КП "Примула"

м. Запоріжжя,                  пр. 

Металургів, 7

м. Запоріжжя,              вул. 

Перспективна, 35-а

прим. №89 другого 

поверху площею 18,9 

кв.м від 10.12.2013 10.09.2022

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №4"

м. Запоріжжя               вул. 

Історична,65

226-00-86 

centrpmsd4@ukr.net

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ. А-2)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний,206

КНП "Міська дитяча 

лікарня №5" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Новгородська, 28-а

м. Запоріжжя,              вул. 

Історична, 65

прим. №№12, 28 

першого поверху  

площею 42,0 кв.мта 

прим. №42 другого 

поверху площею 20,0 

кв.м

від 24.01.2019 24.12.2021

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допмоги №4"

м. Запоріжжя               вул. 

Історична,65

226-00-86 

centrpmsd4@ukr.net

нерухоме майно 

будівлі (літ. А', А-2, Г) ТОВ КП "Кровельщик"
м. Запоріжжя,                вул. 

Лізи Чайкіної, 71

м. Запоріжжя,                

вул. Лізи Чайкіної, 71

частина окремо стоячої 

будівлі площею 1133,59 

кв.м

11.06.2015 28.06.2021



м. Запоріжжя,              вул. 

Запорізького козацтва, 25
286-28-07 pklinika@ukr.net

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ. А-4) 

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний,206

КНП "Стоматологічна 

поліклініка №3" ЗМР

м. Запоріжжя,                бул. 

Вінтера, 22

м. Запоріжжя,              вул. 

Запорізького козацтва, 

25

част. прим. №38 

першого поверху 

площею 9,9 кв.м та 

прим. №№227-228, 231-

248 площею 334 кв.м

від 22.09.2014 22.07.2020

КНП "Запорізький центр первинної 

медико-санітарної допомоги №5"

м. Запоріжжя,              вул. 

Запорізького козацтва, 25
286-28-07 pklinika@ukr.net

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ. А-4) 

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний,206

КНП "Міська лікарня 

№9" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Щаслива,1

м. Запоріжжя,              вул. 

Запорізького козацтва, 

25

прим. першого -

мчетвертого поверхів 

площею 958,6 кв.м від 20.01.2014 30.10.2022

КНП "Запорізький центр первинної 

медико-санітарної допомоги №5"

м. Запоріжжя,              вул. 

Чумаченка, 21

95-26-52                              knp-

cpmsd6@ukr.net

нерухоме майно - 

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ А-4)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний,206

КНП "Міська лікарня 

№1" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Чумаченка, 21-а

м. Запоріжжя,              вул. 

Чумаченка, 21

приміщення, першого, 

другого та четертого 

поверхів площею 579,2 

кв.м
від 08.04.2014 08.02.2020

щомісячно не 

пізніше 15 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №6"

м. Запоріжжя,              вул. 

Чумаченка, 21

95-26-52                              knp-

cpmsd6@ukr.net

нерухоме майно - 

нежитлові 

приміщення будівлі 

(літ А-4)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний,206

КНП "Міська лікарня 

№1" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Чумаченка, 21-а

м. Запоріжжя,              вул. 

Чумаченка, 21

приміщення першого та 

другого поверхів 

площею 236,9 кв.м від 10.04.2015 10.02.2021

щомісячно не 

пізніше 15 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №6"

м. Запоріжжя,              вул. 

Чумаченка, 21

95-26-52                              knp-

cpmsd6@ukr.net

нерухоме майно - 

нежитлове 

приміщення будівлі 

(літ В)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний,206

КНП "Міська дитяча 

лікарня №1" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Комарова, 12

м. Запоріжжя,              вул. 

Культурна, 123

приміщення першого та 

другого поверхів 

площею 620,7 кв.м від 25.05.2017 25.04.2020

щомісячно не 

пізніше 15 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №6"

м. Запоріжжя,              вул. 

Харчоіа, 2
286-25-00    650001@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний,206

КНП "Міська лікарня 

№8" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Харчова, 2

м. Запоріжжя,              вул. 

Харчова, 2

нежитлові приміщення 

будівель (літ. А-1,2, Б-2, 

В-1, Г, Г-1, Д, Е, Ж, О, Т-3, 

Ц) загальною площею 

3528,9 кв.м

від 30.01.2014 2 роки 11 місяців

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №8"

м. Запоріжжя,              вул. 

Харчоіа, 2
286-25-00    650001@ukr.net

угода про співпрацю 

з організації та 

діяльності клінік на 

базі лікувально-

профілактичного 

закладу охорони 

здоров’я

ДЗ "Запорізька 

медична 

академія 

післядипломної 

освіти МОЗ 

України"

м. Запоріжжя,  бул. 

Вінтера, 20
- -

м. Запоріжжя,            вул. 

Харчова, 2

нежитлове приміщення 

№67 першого поверху 

будівлі (літ. Б-2) площею 

13,1 кв.м 11.10.2018 11.10.2020

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №8"

м. Запоріжжя,              вул. 

Дудикіна, 6

224-79-82 

detpoliklinika6@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КНП "Міська лікарня 

№9" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Щаслива, 1

м. Запоріжжя,            вул. 

Ладозька, 17

нежитл. прим. №№4,34-

39,55 першого поверху 

будівлі (літ. А-9, А¹) 

площею 95,6 кв.м
10.02.2014 10.11.2022

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №9"

м. Запоріжжя,              вул. 

Дудикіна, 6

224-79-82 

detpoliklinika6@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КНП "Міська дитяча 

лікарня №5" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Новгородська,28-а

м. Запоріжжя,            вул. 

Щаслива,1/Дудикіна,6

нежитл. прим. другого 

поверху будівлі (літ. В-5) 

площею 318,5 кв.м
05.03.2019 05.02.2022

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №9"

м. Запоріжжя,              вул. 

Чумаченка, 21-а
708-27-01          1.ml@ukr.net

нерухоме майно - 

нежитлове 

приміщення будівлі 

(літ А-5)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206
КП "Примула"

м. Запоріжжя,                  пр. 

Металургів, 7

м. Запоріжжя,            вул. 

Чумаченка, 21-а

прим. №44 першого 

поверху площею   20,4 

кв.м
01.02.2018 01.01.2021

щомісячно не 

пізніше 12 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним

КНП "Міська лікарня №1" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Чумаченка, 21-а
708-27-01          1.ml@ukr.net

нерухоме майно - 

частина нежитлового 

приміщення будівлі 

(літ В)

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №6"

м. Запоріжжя,                вул. 

Чумаченка, 21

м. Запоріжжя,            вул. 

Чумаченка, 21-а

част. прим. (гараж) №73 

першого поверху 

площею 48,29 кв.м
14.06.2017 14.06.2020

щомісячно не 

пізніше 12 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним

КНП "Міська лікарня №1" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Чумаченка, 21-а
708-27-01          1.ml@ukr.net

договір про 

співпрацю з 

організації та 

діяльності клінічних 

кафедр на базі 

клінічного закладу 

охорони здоров’я

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

Запорізький державний 

медичний універсітет

м. Запоріжжя, 

пр.Маяковського, 26 

м. Запоріжжя,            вул. 

Чумаченка, 21-а

прим. будівель          (літ. 

А-2, літ. Б-3) площею 

176,2 кв.м

19.07.2019 19.07.2022



КНП "Міська лікарня №1" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Чумаченка, 21-а
708-27-01          1.ml@ukr.net

угода про співпрацю 

з організації та 

діяльності клінічних 

кафедр на базі 

клінічного закладу 

охорони здоров’я

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

ДЗ "Запорізька медична 

академія 

післядипломної освіти 

МОЗ України"

м. Запоріжжя,                бул. 

Вінтера, 20

м. Запоріжжя,            вул. 

Чумаченка, 21-а

розміщення клінічних 

кафедр

12.02.2018 31.12.2018

КНП "Міська лікарня №1" ЗМР
м. Запоріжжя,                пр. 

Металургів, 9

214-80-63 

econom3gb@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №10"

м. Запоріжжя,                бул. 

Шевченка, 25

м. Запоріжжя,                пр. 

Металургів, 9

приміщення будівлі (літ. 

П-4, П'-5) площею 257,0 

кв.м та приміщення 

будівлі (літ. Б-2) площею                        

83,9 кв.м

31.03.2014 31.12.2022 щомісячно

КНП "Міська лікарня №3" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Оптимістична, 1

227-02-25 

nazarenkoeko@gmail.com

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206
КП "Примула"

м. Запоріжжя, 

пр.Металургів, 7 

м. Запоріжжя,              вул. 

Оптимістична, 1

нежитл. прим. №109 

першого поверху будівлі 

стаціонару     (літ. Б-4) 

площею      24,8 кв.м
04.12.2013 04.09.2022

КНП "Міська лікарня №4" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Оптимістична, 1

227-02-25 

nazarenkoeko@gmail.com

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №4"

м. Запоріжжя,                вул. 

Історична, 65

м. Запоріжжя,              вул. 

Оптимістична, 1

нежитл. прим. №10 

будівлі (літ. В) площею 

42,0 кв.м
01.10.2015 01.08.2021

КНП "Міська лікарня №4" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Оптимістична, 1

227-02-25 

nazarenkoeko@gmail.com

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради
м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №4"

м. Запоріжжя,                вул. 

Історична, 65

м. Запоріжжя,              вул. 

Оптимістична, 1

нежитлові приміщення 

будівлі літ. У загальною 

площею 18,2 кв.м., будівлі 

(літ Ш) загальною площею 

21,2 кв.м., будівлі (літ.Щ) 

заг.площею 21,2 кв.м., 

будівлі (літ. Х) заг.площею 

18,5 кв.м. та частина 

будівлі складу (літ. В) 

заг.площею 29,4 кв.м.

20.06.2014 20.04.2020

КНП "Міська лікарня №4" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Оптимістична, 1

227-02-25 

nazarenkoeko@gmail.com
нерухоме майно

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КУ "Запорізьке обласне 

паталогоанатомічне бюро" 

ЗОР

69600 м.Запоріжжя 

вул.Оріхівське шосе, 10

 м. Запоріжжя 

вул.Оптимістична, 1

нежитлові приміщення 

будівлі літ. (Е) загальною 

площею 180,3 кв.м

01.01.2004 01.01.2021

КНП "Міська лікарня №4" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Оптимістична, 1

227-02-25 

nazarenkoeko@gmail.com

окреме індивідуально 

визначено майно

КУ "Запорізьке обласне 

паталогоанатомічне бюро" 

ЗОР

м.Запоріжжя вул.Оріхівське 

шосе, 10

 м. Запоріжжя 

вул.Оптимістична, 1

термостат водяний, 

термостат 

електросухоповітряний, 

мікротом для 

парафіновихзрізів, 

мікротом, мікроскоп 

"Студар", світильник 7-ми 

рефлекторний, 

холодильна установка, ніж-

бритва - 2 шт., 

опромінювач настінний 

бак, стерилізатор 

електричний, тележка з 

носилками, шафи 

сушильні круглі, стіл 

інструментальний - 2 шт., 

шафа медична - 2 шт., 

ваги битові, секундомер

26.10.2018 01.01.2021

КНП "Міська лікарня №4" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Перемоги, 80

280-57-19 

2794580@gmail.com
нерухоме майно

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КНП "Територіальне 

медичне об'єднання 

"Обласний центр 

екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф" ЗОР

м. Запоріжжя, вул. 

Тамбовська, 6

м. Запоріжжя,                вул. 

Новгородська, 30

нежитл. прим. першого та 

третього поверхів будівлі 

(літ. А-3) площею 50,3 кв.м

01.08.2017 01.08.2020



КНП "міська лікарня екстреної та 

швидкої медичної допомоги" ЗМР

м. Запоріжжя,              вул. 

Перемоги, 80

280-57-19 

2794580@gmail.com
нерухоме майно

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КНП "Територіальне 

медичне об'єднання 

"Обласний центр 

екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф" ЗОР

м. Запоріжжя, вул. 

Тамбовська, 6

м. Запоріжжя,                вул. 

Тамбовська ,6        вул. 

Поштова, 39           вул. 

Комарова, 6а          вул. 

Оптимістична, 2     вул. 

Пархоменко, 12    вул. 

Сержанта Медвєдєва, 18                                      

вул. Учнівська, 56          вул. 

Новгородська, 30 вул. 

Демократична, 127

вул.Тамбовська, буд.6: 

Будівля спеціалізованої 

станції ШМД (без 

урахування пощі захисної 

споруди №28091) літ.А-3 

1261,1 кв.м        Оглядова 

яма №8 -7,7 кв.м Навес       

Гараж літ.Б 1223,7 кв.м            

Замощення літ. І     

Захисна споруда №28091 

літ.А-3 140,2 кв.м.  

Майстерня літ.Г 77,4 кв.м                      

Склад літ.Д 54,6кв.м      

Гараж літ.М 22,2 кв.м  

Майстерня літ. Ж 88,1 кв.м 

Навес над КПП літ.К 104,6 

кв.м               Навес 

(альтанка для відпочинку) 

літ.И 18,5 кв.м      Склад 

літ.Л 20,4 кв.м   Естакада 

№7 1шт.  Огорожа №1,6,7    

Ворота 2-5 324,7   Навес 

над естакадою 164,5 кв.м                                                   

вул.Горького, буд. 39:  

Будівля для 

обслуговуючого персонал 

літ.Б - 149,2кв.м; 

Замощення І - 825,0 кв.м; 

Гаражний бокс Д-104,7 

кв.м; Склад Л-8,7 кв.м; 

Навіс -62,0 кв.м; Гаражний 

КНП "міська лікарня екстреної та 

швидкої медичної допомоги" ЗМР

м. Запоріжжя,              вул. 

Перемоги, 80

280-57-19 

2794580@gmail.com
нерухоме майно

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206
КП "Примула"

м. Запоріжжя,                    пр. 

Металургів, 7

м. Запоріжжя,                вул. 

Перемоги, 80

нежитл. прим. №120 

першого поверху будівлі 

хірургічного корпусу (літ. А-

6) площею        22,0 кв.м

22.03.2013 22.12.2021

КНП "міська лікарня екстреної та 

швидкої медичної допомоги" ЗМР

м. Запоріжжя,              вул. 

Сталеварів, 34

233-03-25                                6-

amkl@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

Департамент охорони 

здоров'я Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,                вул. 

Патріотична, 20а

м. Запоріжжя,              вул. 

Сталеварів, 34

гараж №2 будівлі      (літ. 

Д) площею          19.1 

кв.м 28.07.2016 28.05.2022

КНП "Міська лікарня №6" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Сталеварів, 34

233-03-25                                6-

amkl@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №10" 

м. Запоріжжя,                бул. 

Шевченка, 25

м. Запоріжжя,              вул. 

Сталеварів, 34

нежитл. прим. будівлі 

(літ. А-3) площею    204,2 

кв.м 15.01.2014 15.10.2022

КНП "Міська лікарня №6" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Сталеварів, 34

233-03-25                                6-

amkl@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,    

пр. Соборний 206
КП "Примула"

м. Запоріжжя,                  пр. 

Металургів, 7

м. Запоріжжя,              вул. 

Сталеварів, 34

нежитл. прим. будівлі 

(літ. А-3) площею      18,2 

кв.м 10.12.2013 10.09.2022

КНП "Міська лікарня №6" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Харчова, 2

220-10-06, 707-86-74 

gbg8.sekr@ukr.net

окреме 

індивідуально 

визначене майно

АТ "МОТОР-СІЧ"  м. Запоріжжя,                   пр. 

Моторобудівників, 15 

м. Запоріжжя,              вул. 

Брюлова, 6

Апарат "Поток" ГЭ-50-2 

Апарат для СИВ терапії 

"Луч-4"                   Апарат 

рент.флюрог. стаціон 

12ф-7        Апарат 

терапевтичний БТЛ -07                   

Апарат УЗТ-1,02ф 

Аудіометр поліклінічний 

МА 21 Візок для перев. 

хворих ТБП-2          

Камера  стер. вир. 

"Панмед-1" 

Кондиціонер LG F07624L        

Кондиціонер Samsung 

AO                 Кондиціонер 

битовий БК-1500 

Кондиціонер битовий 

БК-1500 

18.01.2006 безстроковий

КНП "Міська лікарня №8" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

224-37-85 

econom9gb@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №9"

м. Запоріжжя,                 вул. 

Щаслива,1

м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

нежитлові приміщення 

першого-четвертого 

поверхів будівлі         (літ. 

Б-4) загальною площею  

889,9 кв.м

19.07.2017 19.06.2020 щомісячно



КНП "Міська лікарня №9" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

224-37-85 

econom9gb@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №9"

м. Запоріжжя,                 вул. 

Щаслива,1

м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

нежитлові приміщення 

першого-четвертого 

поверхів будівлі         (літ. 

Б-4) загальною площею  

845,8 кв.м

07.02.2014 07.01.2017 щомісячно

КНП "Міська лікарня №9" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

224-37-85 

econom9gb@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206

КУ "Запорізьке обласне 

паталогоанатомічне бюро" 

ЗОР

м. Запоріжжя,     Оріхівське 

шосе, 10
м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

нежитл. прим. №№299, 

300, 301, 304, 305 

будівлі (літ. Ж-4) 

площею 44,7 кв.м
01.01.2004 01.01.2020 щомісячно

КНП "Міська лікарня №9" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

224-37-85 

econom9gb@ukr.net

окремо стояча 

будівля
Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206

Релігійна громада 

Української православної 

церкви при храмі святих 

мучениць Віри, Надії, 

Любові та Матері їх Софії

м. Запоріжжя,                 вул. 

Щаслива,1

м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

окремо стояча будівля 

(літ.Е), площею      336,50 

кв.м.
25.08.2009 25.08.2024 щомісячно

КНП "Міська лікарня №9" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

224-37-85 

econom9gb@ukr.net

договір про 

співпрацю з 

організації та 

діяльності клінічних 

кафедр на базі 

клінічного закладу 

охорони здоров’я

Запорізький державний 

медичний універсітет

м. Запоріжжя,                   пр. 

Маяковського, 26

вул.Щаслива 1

нежитлові приміщення 

першого та четвертого 

поверхів будівлі 

площею 41,3 кв.м
10.07.2019 10.07.2022

КНП "Міська лікарня №9" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Щаслива,1/Дудикіна, 6

224-37-85 

econom9gb@ukr.net

угода про співпрацю 

з організації та 

діяльності клінічних 

кафедр на базі 

клінічного закладу 

охорони здоров’я

ДЗ "Запорізька медична 

академія 

післядипломної освіти 

МОЗ України"

м.Запоріжжя,                 бул. 

Вінтера, 20
вул.Щаслива 1

ліжка

12.02.2013 12.02.2016

КНП "Міська лікарня №9" ЗМР
м. Запоріжжя,              бул. 

Шевченка, 25

213-16-00  

buh10gb@ukr.net

угода про співпрацю 

з організації та 

діяльності клінічних 

кафедр на базі 

клінічного закладу 

охорони здоров’я

ДЗ "Запорізька медична 

академія 

післядипломної освіти 

МОЗ України"

м.Запоріжжя,                 бул. 

Вінтера, 20

м.Запоріжжя,               бул. 

Шевченка, 25

нежитл. прим. другого-

третього поверхів 

будівлі стаціонару та 

четвертого поверху 

будівлі поліклініки 

загальною площею 

342,4 кв.м

27.12.2018 27.12.2023

КНП "Міська лікарня №10" ЗМР
м. Запоріжжя,              бул. 

Шевченка, 25

213-16-00  

buh10gb@ukr.net

будівля церкви Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206

Релігійна громада 

Української 

православної Церкви 

при храмі на ім'я святих 

мучеників Фалалія і 

Трифона

м. Запоріжжя,                вул. 

Л.Жаботинського, буд. 5А, 

кв. 75

м.Запоріжжя,               бул. 

Шевченка, 25

будівля церкви          (літ. 

Д, Д1, Д2) 

06.12.2019 06.11.2022

КНП "Міська лікарня №10" ЗМР
м. Запоріжжя,              бул. 

Шевченка, 25

213-16-00  

buh10gb@ukr.net

нерухоме майно

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206

КЗ "Центр первинної 

медико - санітарної 

допомоги №10"

м. Запоріжжя,              бул. 

Шевченка, 25

м. Запоріжжя,              бул. 

Шевченка, 25

нежитл. прим. будівлі 

(літ. А-3) площею  1436,4 

кв.м, будівлі (літ. Е) 

площею        104,1 кв.м, 

будівлі    (літ. Е1) 

площею      194,7 кв.м

14.01.2014 14.10.2022

КНП "Міська лікарня №10" ЗМР
м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

224-94-14 

ekonomist0708@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206

КНП "Запорізький центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№5"

м. Запоріжжя,                вул. 

Запорізького козацтва, 25 

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

нежитл. прим. першого- 

другого поверхів будівлі 

(літ. Е-2) загальною 

площею 614,7 кв.м
20.01.2014 20.12.2019

КНП "Міська дитяча лікарня №5" 

ЗМР

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

224-94-14 

ekonomist0708@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206
КП "Примула"

м. Запорііжжя,                 пр. 

Металургів, 7

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

частина нежитл. прим. 

№247 першого поверху 

будівлі                           (літ. 

А-5) площею        33,93 

кв.м

21.04.2015 21.02.2021

КНП "Міська дитяча лікарня №5" 

ЗМР

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

224-94-14 

ekonomist0708@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206

КНП "Стоматологічна 

поліклініка №1" ЗМР

м. Запоріжжя,                вул. 

Сєдова, 10

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

нежитл. прим. №№444, 

445, 446, 448, 449 

першого поверху будівлі 

(літ. А-5) площею 79,9 

кв.м

29.05.2019 29.04.2022



КНП "Міська дитяча лікарня №5" 

ЗМР

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

224-94-14 

ekonomist0708@ukr.net

договір про 

співпрацю з 

організації та 

діяльності клінічних 

кафедр на базі 

клінічного закладу 

охорони здоров’я

Запорізький державний 

медичний універсітет

м. Запоріжжя,                  пр. 

Маяковського, 26

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

нежитл. прим. будівлі 

(літ. А-5) загальною 

площею 1532,44 кв.м

29.08.2019 29.08.2021

КНП "Міська дитяча лікарня №5" 

ЗМР

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

224-94-14 

ekonomist0708@ukr.net

договір про 

співпрацю з 

організації та 

діяльності клінічних 

кафедр на базі 

клінічного закладу 

охорони здоров’я

ДЗ "Запорізька медична 

академія 

післядипломної освіти 

МОЗ України"

м. Запоріжжя,                    

бул. Вінтера, 20

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

нежитл. прим. №187 

будівлі (літ. А-5) площею 

13,2 кв.м

05.02.2018 05.02.2022

КНП "Міська дитяча лікарня №5" 

ЗМР

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

224-94-14 

ekonomist0708@ukr.net

нерухоме майно Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької 

міської ради

м. Запоріжжя,   пр. 

Соборний, 206

КУ "Запорізьке обласне 

паталогоанатомічне 

бюро" ЗОР

м. Запоріжжя,                вул. 

Чарівна, 30

м. Запоріжжя,              вул. 

Новгородська, 28А

нежитл. прим. 

допоміжного блоку 

будівлі (літ. Д) площею 

523,5 кв.м
01.05.2003 01.05.2021

КНП "Міська дитяча лікарня №5" 

ЗМР

м. Запоріжжя,              бул. 

Вінтера, 22

286-28-00 

econom_3stomat@ukr.net

угода про співпрацю  

з організації та 

діяльності клінік на 

базі клінічного 

лікувально-

профілактичного 

закладу охорони 

здоров'я

ДЗ "Запорізька медична 

академія 

післядипломної освіти 

МОЗ України"

м. Запоріжжя,                бул. 

Вінтера, 20

м. Запоріжжя,                

бул. Вінтера, 20

нежитл. прим. 

загальною площею 39,8 

кв.м

27.03.2017 безстроковий

КНП "Стоматологічна поліклініка 

№3"

м. Запоріжжя,              бул. 

Вінтера, 22

286-28-00 

econom_3stomat@ukr.net

договір про 

співпрацю з 

організації та 

діяльності клінічних 

кафедр на базі  

закладу охорони 

здоров’я

Запорізький державний 

медичний універсітет

м. Запоріжжя,                  пр. 

Маяковського, 26

м. Запоріжжя,                

вул. Запорізького 

козацтва, 25

нежитл. прим. площею 

15.0 кв.м 

15.07.2019 безстроковий

КНП "Стоматологічна поліклініка 

№3"

м. Запоріжжя,               вул. 

Бочарова, 11

973614656 

t.n.zozulya@ukr.net

договір про 

співпрацю з 

організації та 

діяльності клінічних 

кафедр на базі  

клінічного 

лікувально-

пофілактичного 

закладу охорони 

здоров’я

ДЗ "Запорізька медична 

академія 

післядипломної освіти 

МОЗ України"

м. Запоріжжя,                  

бул. Вінтера, 20

м. Запоріжжя,               вул. 

Бочарова,11

нежитл. прим. другого 

поверху будівлі                

(літ. В-4) площею        

480,0 кв.м

01.11.2018 01.11.2023

КНП "Пологовий будинок №3" ЗМР
м. Запоріжжя, вул. 

Бочарова, 11

973614656 

t.n.zozulya@ukr.net

договір про 

співпрацю організації 

та діяльності 

клінічних кафедр на 

базі клінічного 

лікувально-

профилактичного 

закладу охорони 

здоровя

ДЗ "Запорізька медична 

аквадемія 

післядиплломної освіти 

МОЗ України"

м. Запоріжжя, бул. 

Вінтера, 20

м. Запоріжжя, вул. 

Бочарова, 11

нежитловеп риміщення 

другого поверху будівлі 

(літ.В-4) площею 480,0 

кв.м

01.11.2018 01.11.2023


