
Найменування 

балансоутримувача

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 

здійснюється 

розрахунки 

(місяць, квартал, 

рік, тощо)

Сума, яка підлягала 

сплаті за договором 

за останній період, 

що передує даті 

подання інформації 

(місяць, квартал, 

рік, тощо)

Сума 

заборгованості 

(за наявності)

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Олександрівському 

району

69063, 

Запорізька 

обл.,м.Запоріжж

я, 

вул.Олександрівс

ька, 26

т. 764-25-69    

tetiana.antonova@zp.gov.u

a

Передача у 

безоплатне 

користування 

комунальне 

майно

Секретаріат 

Уповноваженого 

Верховної ради 

України з прав 

людини

01008, м.Київ, 

вул.Інститутська, 

21/8

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької міської 

ради

69105, м. 

Зпоріжжя, 

пр.Соборний, 

206 

69063, Запорізька 

обл.,м.Запоріжжя, 

вул.Олександрівсь

ка, 26

Нежитлові 

приміщення 

адміністративної 

будівлі 

загальною 

площею 19,60 

17.12.2019 17.11.2022 Безоплатно Безоплатно Відсутня

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Олександрівському 

району

69063, 

Запорізька 

обл.,м.Запоріжж

я, 

вул.Олександрівс

ька, 26

т. 764-25-69    

tetiana.antonova@zp.gov.u

a

Передача у 

безоплатне 

користування 

комунальне 

майно

ГО "ЗС "Кіокушин 

Будо Карате"

69063, Запорізька 

обл., 

м.Запоріжжя, вул 

Поштова, буд.27, 

офіс 83

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької міської 

ради

69105, м. 

Зпоріжжя, 

пр.Соборний, 

206 

69063, Запорізька 

обл.,м.Запоріжжя, 

вул.Олександрівсь

ка, 26

Нежитлові 

приміщення 

підвалу 

адміністративної 

будівлі 

загальною 

площею 206,30 

29.03.2020 29.03.2026 Безоплатно Безоплатно Відсутня

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Олександрівському 

району

69063, 

Запорізька 

обл.,м.Запоріжж

я, 

вул.Олександрівс

ька, 26

т. 764-25-69    

tetiana.antonova@zp.gov.u

a

Передача у 

безоплатне 

користування 

комунальне 

майно

Департамент 

реєстраційних 

послуг

69063, Запорізька 

обл.,м.Запоріжжя

, 

вул.Олександрівс

ька, 26

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької міської 

ради

69105, м. 

Зпоріжжя, 

пр.Соборний, 

206 

69063, Запорізька 

обл.,м.Запоріжжя, 

вул.Олександрівсь

ка, 26

Нежитлові 

приміщення  

адміністративної 

будівлі 

загалбною  

площею 74,9 

13.09.2016 13.07.2022 Безоплатно Безоплатно Відсутня

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Олександрівському 

району

69063, 

Запорізька 

обл.,м.Запоріжж

я, 

вул.Олександрівс

ька, 26

т. 764-25-69    

tetiana.antonova@zp.gov.u

a

Передача у 

безоплатне 

користування 

комунальне 

майно

Управління праці 

та соціального 

захисту населення 

Запорізької 

міської ради по 

Олександрівськом

у району

69063, Запорізька 

обл.,м.Запоріжжя

, 

вул.Олександрівс

ька, 26

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

Запорізької міської 

ради

69105, м. 

Зпоріжжя, 

пр.Соборний, 

206 

69063, Запорізька 

обл.,м.Запоріжжя, 

вул.Олександрівсь

ка, 26

Нежитлові 

приміщення  

адміністративної 

будівлі 

загальною  

площею 560,60 

кв.м.

04.11.2011 03.11.2021 Безоплатно Безоплатно Відсутня

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-правовоі 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

ПЕРЕЛІК 


