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
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договору

нежитлові
приміщення№№78-80, 173
69067, м.Запоріжжя, першого та четвертого
вул. Лізи Чайкіної,56 поверхів адм.будівлі (літ. А3, 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

нежитлові
приміщення№№78-80,
т.2397140,
173 першого та
oksana.kytsenko@zp. четвертого поверхів
gov.ua
адм.будівлі (літ. А-3, А4, А'-4) загальною
площею 57 кв.м

департамент
реєстраційних
послуг
Запорізької
міської ради

департамент
69063,
комунальної власності 69105,
м.Запоріжжя,
та приватизації
м.Запоріжжя,
вул.Олександрі
Запорізької міської
пр.Соборний,206
вська,26
ради

районна
адміністрація
Запорізької
міської ради по
Заводському
району

69067,
м.Запоріжжя,
вул. Лізи
Чайкіної,56

нежитлові
приміщення№№43, 60
т.2397140,
першого поверху
oksana.kytsenko@zp.
адм.будівлі (літ. А-3, Аgov.ua
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 69105,
та приватизації
м.Запоріжжя,
Запорізької міської
пр.Соборний,206
ради

нежитлові
приміщення№№43, 60
69067, м.Запоріжжя, першого поверху
вул. Лізи Чайкіної,56 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

нежитлові
приміщення№№47-59
т.2397140,
першого поверху
oksana.kytsenko@zp.
адм.будівлі (літ. А-3, Аgov.ua
4, А'-4) загальною
площею 175,1кв.м

департамент
надання
адміністративних
послуг та
розвитку
підприємництва
Запорізької
міської ради

департамент
69096,
комунальної власності 69105,
м.Запоріжжя,
та приватизації
м.Запоріжжя,
вул.Бородинсь
Запорізької міської
пр.Соборний,206
ка,1а
ради

нежитлові
приміщення№№47-59
69067, м.Запоріжжя, першого поверху
вул. Лізи Чайкіної,56 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

нежитлові
приміщення№№43'
т.2397140,
першого поверху
oksana.kytsenko@zp.
адм.будівлі (літ. А-3, Аgov.ua
4, А'-4) загальною
площею 16,1кв.м

департамент
народний депутат
01008,м.Київ, комунальної власності 69105,
України Соха
вул.Грушевськ та приватизації
м.Запоріжжя,
Роман
ого,5
Запорізької міської
пр.Соборний,206
Васильович
ради

нежитлові
приміщення№№43'
69067, м.Запоріжжя, першого поверху
вул. Лізи Чайкіної,56 адм.будівлі (літ. А-3, А-4,
А'-4) загальною площею
16,1кв.м

29.11.2019

2р.11міс.

-

0,00

0,00

