ПЕРЕЛІК
відомостей про договори про передачу права на експлуаташю. передбачені преамбулою Закону України «Про оренду державного та комунального майна», договори, передбачені частиною третьою стагп 2 зазначеного Закону, інші цивільно-правові
договори, на підставі яких треп 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

Найменуван
Адреса балансоут
балансоутримувача римувача

Районна
адміністрація
Запорізької
міської ради по
Дніпровському
району

1
69096
м.Запоріжжя,
вул.Бородінська, 1а

Номер телефону і адреса
електронної пошти
відповідальної особи
балансоутримувача

2
Заступник голови районної
адміністрації
С.А.Гусєва
reception.dnpra@zp.gov.ua
2248703

Предмет договору

Найменування іншої
сторони договору

Адреса іншої сторони
договору

3
Приміщення
використовуються
для розміщення
структурного
підрозділу
Користувача та
виконання
покладених на
нього функцій
Приміщення
використовуються
Користувачем для
організації роботи
громадської
приймальні

4
5
Департамент
69063
реєстраційних послуг м.Запоріжжя,
Запорізької міської
вул. Жуковського, 36
ради

Приміщення
використовуються
Користувачем для
розміщення
громадської
організації

Громадська
організація
"Товариство
ветеранів АТО
Запоріжжя"

69118
м.Запоріжжя,
вул. Новокузнецька,
буд. 18 кв. 247

Приміщення
використовуються
Користувачем для
розміщення
громадської
організації

Громадська
організація
"Всеукраїнський союз
громадських
об'єднань учасників
бойових дій,
антитерористичної
операції, ветеранів
військової служби та
правоохоронних
органів у Запорізькій
області "Захисник"

69037
м.Запоріжжя,
вул. Незалежної
України, буд. 39

Приміщення
використовуються
Користувачем для
забезпечення
функціонування
громадської
організації

Громадська
69096
організація
м.Запоріжжя,
"Дніпровська
вул.Бородінська, 1а
районна організація
ветеранів України м.
Запоріжжя"

Народний депутат
України Соха Роман
Васильович

01008 м. Київ,
вул. Грушевського, 5

Найменування
третьої
сторони
договору*

Адреса третьої
сторони договору*

6
7
Департамент
69105
комунальної
м.Запоріжжя,
власності та пр. Соборний, 206
приватизації
Запорізької
міської ради

Адреса об'єкта
Опис і характеристики
нерухомого чи іншого майна, визначеного у № та дата
майна, шо с
підпункті 7 цього
договору
предметом договору
додатка

8
9
69096
Нежитлові
м.Запоріжжя,
приміщення №№98,
вул.Бородінська, 1а 99, 100, 228 другого
та технічного
поверхів
адміністративної
будівлі (літ. А-5)
загальною площею
57,00 кв. м.
Нежитлове
приміщення № 25
першого поверху
адміністративної
будівлі (літ. А-5)
загальною площею
10,2 кв. м.
Нежитлове
приміщення № 27
першого поверху
адміністративної
будівлі (літ. А-5)
загальною площею
4,3 кв. м.
Нежитлове
приміщення № 27
першого поверху
адміністративної
будівлі (літ. А-5)
загальною площею
4,3 кв. м.

10
№ 6/16
06.06.2016

№ 21/19
29.11.2019

№ 23/17
22.09.2017

№ 22/17
22.09.2017

Нежитлове
№ 48
приміщення №№ 39. 21.08.2007
40 першого поверху
адміністративної
будівлі (літ. А-5)
загальною площею
37,5 кв. м.

Строк договору

11
до 06.05.2019
та продовжується
на 2 роки
11 місяців

до 29.11.2019
та продовжується
на 2 роки
11 місяців

Сума, яка
підлягала
Період,
сплаті за
за який
догоаором за Сума
здійсню
останній
заборго
ються
період, шо ваності
розрахун
передує даті
(за
ки
подання
наявнос
(місяць,
інформації
ті)
квартал,
(місяць,
рік тощо)
квартал, рік
тощо)
12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

до 22.11.2018
та продовжується
на 1 рік

до 22.11.2018
та продовжується
на 1 рік

до 21.07.2010
та продовжується
на 2 роки
11 місяців

1

2

3
Приміщення
використовуються
Користувачем для
забезпечення
функціонування
Запорізької
об'єднаної
державної
податкової інспекції
Головного
управління ДФС у
Запорізькій області

4
5
Запорізька об'єднана 69001
державна податкова м.Запоріжжя,
інспекція Головного вул. Перемоги, 14
управління ДФС у
Запорізькій області

6

7

8

9
10
Нежитлові
№ 92
приміщення №№ 144- 11.01.2010
178 четвертого
поверху та
приміщення №№
232, 233, 242
технічного поверху
адміністративної
будівлі (літ. А-5)
загальною площею
803,50 кв. м.

11
до 11.12. 2013
та продовжується
на 2 роки
11 місяців

12

13

14

-

-

-

