
Найменування 

балансоутримув

ача

Адреса 

балансоутриму

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 

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)

районна 

адміністрація 

Запорізької 

міської ради по 

Заводському 

району

69067, 

м.Запоріжжя, 

вул. Лізи 

Чайкіної,56

т.2397140, 

oksana.kytsenko@zp.

gov.ua

нежитлові 

приміщення№№78-80, 

173 першого та 

четвертого поверхів 

адм.будівлі (літ. А-3, А-

4, А'-4) загальною 

площею 57 кв.м

департамент 

реєстраційних 

послуг 

Запорізької 

міської ради

69063, 

м.Запоріжжя, 

вул.Олександрі

вська,26

департамент 

комунальної власності 

та приватизації 

Запорізької міської 

ради

69105, 

м.Запоріжжя, 

пр.Соборний,206

69067, м.Запоріжжя, 

вул. Лізи Чайкіної,56

нежитлові 

приміщення№№78-80, 173 

першого та четвертого 

поверхів адм.будівлі (літ. А-

3, А-4, А'-4) загальною 

площею 57 кв.м

06.06.2016 2р.11міс. - 0,00 0,00

районна 

адміністрація 

Запорізької 

міської ради по 

Заводському 

району

69067, 

м.Запоріжжя, 

вул. Лізи 

Чайкіної,56

т.2397140, 

oksana.kytsenko@zp.

gov.ua

нежитлові 

приміщення№№43, 60 

першого  поверху 

адм.будівлі (літ. А-3, А-

4, А'-4) загальною 

площею 36,1кв.м

Заводська 

районна 

організаціяветера

нів України 

м.Запоріжжя

69067, 

м.Запоріжжя, 

вул. Лізи 

Чайкіної,56, 

кім.102

департамент 

комунальної власності 

та приватизації 

Запорізької міської 

ради

69105, 

м.Запоріжжя, 

пр.Соборний,206

69067, м.Запоріжжя, 

вул. Лізи Чайкіної,56

нежитлові 

приміщення№№43, 60 

першого  поверху 

адм.будівлі (літ. А-3, А-4, 

А'-4) загальною площею 

36,1кв.м

21.06.2017 2р.11міс. - 0,00 0,00

районна 

адміністрація 

Запорізької 

міської ради по 

Заводському 

району

69067, 

м.Запоріжжя, 

вул. Лізи 

Чайкіної,56

т.2397140, 

oksana.kytsenko@zp.

gov.ua

нежитлові 

приміщення№№47-59 

першого  поверху 

адм.будівлі (літ. А-3, А-

4, А'-4) загальною 

площею 175,1кв.м

департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

Запорізької 

міської ради

69096, 

м.Запоріжжя, 

вул.Бородинсь

ка,1а

департамент 

комунальної власності 

та приватизації 

Запорізької міської 

ради

69105, 

м.Запоріжжя, 

пр.Соборний,206

69067, м.Запоріжжя, 

вул. Лізи Чайкіної,56

нежитлові 

приміщення№№47-59 

першого  поверху 

адм.будівлі (літ. А-3, А-4, 

А'-4) загальною площею 

175,1кв.м

03.12.2015 2р.11міс. - 0,00 0,00

районна 

адміністрація 

Запорізької 

міської ради по 

Заводському 

району

69067, 

м.Запоріжжя, 

вул. Лізи 

Чайкіної,56

т.2397140, 

oksana.kytsenko@zp.

gov.ua

нежитлові 

приміщення№№43' 

першого  поверху 

адм.будівлі (літ. А-3, А-

4, А'-4) загальною 

площею 16,1кв.м

народний депутат 

України Соха 

Роман 

Васильович

01008,м.Київ, 

вул.Грушевськ

ого,5

департамент 

комунальної власності 

та приватизації 

Запорізької міської 

ради

69105, 

м.Запоріжжя, 

пр.Соборний,206

69067, м.Запоріжжя, 

вул. Лізи Чайкіної,56

нежитлові 

приміщення№№43' 

першого  поверху 

адм.будівлі (літ. А-3, А-4, 

А'-4) загальною площею 

16,1кв.м

29.11.2019 2р.11міс. - 0,00 0,00

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


