
   

 

Інформація про наявність вільних нежитлових приміщень, які перебувають в оперативному управлінні 

департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради 
№
з
/
п 

Перелік вільних 
об’єктів нерухомого 

майна, які підлягають 
передачі в оренду 

Адреса, 
номер приміщення, 
позначення об’єкта 

нерухомого майна літерою, 
площа в м

2
 

Інформація про балансоутримувача 
 

Пропозиції щодо 
цільового 

використання 
майна та строку 

оренди 

Інша додаткова інформація, в 
тому числі: про особливості 

об’єкта оренди, його технічний 
стан, обмеження при 

використанні, приватизації, 
інше 

1 2 3 4 5 6 

1 Будівля 

вул. Святого Миколая, 27 
(вул. Артема) 

(літера А-2, А
1
-2) 

площа 842,0 м
2
 

Комунальна установа охорони 
здоров’я «Пологовий  

будинок №1» по вул. Святого 
Миколая,27; відповідальна особа 
– Гончаров Олег Юрійович (764 

45 61) 

Для розміщення 
медичного центру 

Частина споруди під оренду 
відключена від 

теплопостачання, каналізації і 
електроенергії та потребує 

капітального ремонту 

2 

Нежитлові 
приміщення будівлі 
загальною площею 

428,90кв.м 

вул. Кузнєцова,18 нежитлові 
приміщення другого поверху 

(літера А-2) загальною 
площею 336,9м

2
 

Комунальний заклад «Центр 
первинної медико – санітарної 

допомоги №8» по вул. Харчова, 2; 
відповідальна особа – Гришина 

Н.П (65-00-51) 

- 

Нежитлові приміщення 
другого поверху будівлі, мають 
два окремих виходи з балконів 

на вулицю та включають 
згідно плану ЗМБТІ 4 

коридори, 13 кабінетів, 2 
кладових приміщення, 2 

приміщення для санітарно-
технічного вузла та хол. 
Приміщення потребують 

ремонту. 

вул. Кузнєцова,18 окремо 
стояча будівля (літера Б) 

загальною площею 92,0 м
2
 

- 

Окремо стояча будівля має  три 
окремих входи та включає 2 
приміщення підвальні та 2 
складських приміщення на 

першому поверсі. 

3 
Частина приміщення 

амбулаторії №2 

о. Хортиця, вул.Наукового 
містечка,14 (Літ.А), 

загальною площею 103,7м
2
 

Комунальний заклад «Центр 
первинної медико – санітарної 

допомоги №10» по бул.Шевченка, 
25; відповідальна особа – Глотова 

Тетяна Олексіївна (224-06-75) 

Офіс  

Приміщення потребує 
поточного ремонту: стелі, стін, 

підлоги. Приміщення 
знаходиться в будівлі 

амбулаторії №2, не має 
відокремленого входу, може 
використовуватись згідно з 

режимом роботи амбулаторії 
№2 (з 8.00- 16.00).  



4 

Нежитлове 
приміщення 

цокольного поверху 
4-х поверхової будівлі 

вул. Жуковського, 63, 
нежитлове приміщення №17 
(літ.А-3) площею 124,60 кв.м 

КЗ «Запорізький центр первинної 
медико – санітарної допомоги № 

1» по пр.Соборному, 88, 
відповідальна особа – Бабчук 

Наталія Валеріївна (764-17-10) 

під офіс строком 
на 5 років 

Технічний стан задовільний, 
технічний паспорт серія АБ 

№001053 

5 
Нежитлове 

приміщення №57 по 
вул. Кустанайській, 5 

Вул. Кустанайська, 5, 
нежитлове приміщення 

будівлі (літ.А-5), нежитлове 
приміщення №57 першого 
поверху площею 15,40кв.м 

69067, м.Запоріжжя, заводський 
район, вул. Вроцлавська,11А, 
Комунальний заклад «Центр 
первинної медико-санітарної 

допомоги №4» т/ф 222-46-53, 26-
00-81 

Використання 
об’єкта під аптеку 
строком на 1 рік 

Технічний стан об’єкта 
задовільний 

6 Частина вестибюлю 

Вул. Чумаченка, 21-А; 
будівля (А-5) центральний 
вхід, частково №43-3кв.м - 

вестибюль 

69104, м. Запоріжжя, вул. 
Чумаченка, 21-а; відповідальна 

особа – Цикало Ю.М. (тел. 96-00-
68) 

Кавовий апарат  

7 Склад 
Вул. Чумаченка, 21-а; 

будівля (літ.А-2) 
приміщення №8 – 37,10 кв.м 

69104, м. Запоріжжя, вул. 
Чумаченка, 21-а; відповідальна 

особа – Цикало Ю.М. (тел. 96-00-
68) 

Майстерня, склад  

8 

Приміщення в 
прибудові 

хірургічного корпусу 
№№105-108 

Вул. Перемоги, 80; будівля 
(літ.А-2) площею 95,40 кв.м  

Вул. Перемоги, 80, КУ «МКЛЕ та 
ШМД м.Запоріжжя», Сапронова 

Н.В. (279-45-80) 

Продовольча 
крамниця, супутні 

товари 
Закінчення договору оренди 

9 

Приміщення в 
прибудові 

хірургічного корпусу 
№№125-132 

Вул. Перемоги, 80; будівля 
(літ.А-2) 

Вул. Перемоги, 80, КУ «МКЛЕ та 
ШМД м.Запоріжжя», Сапронова 

Н.В. (279-45-80) 
Аптечний пункт Закінчення договору оренди 

 
Зазначений перелік підлягає періодичному коригуванню та періодично змінюється. 
 
 


