
Найменування 

балансоутримувач

а

Адреса 

балансоутриму

вача

Номер 

телефону і 

адреса 

електронної 

пошти 

відповідальної 

особи 

балансоутриму

вача

 Предмет 

договору

Найменування 

іншої сторони 

договору*

Адреса іншої 

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 

здійснюю

ться 

розрахунк

и (місяць, 

квартал, 

рік тощо)

Сума, яка 

підлягала 

сплаті за 

договоро

м за 

останній 

період, 

що 

передує 

даті 

подання 

інформаці

ї (місяць, 

квартал, 

рік тощо)

Сума 

заборгованості 

(за наявності).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

КНП "ДМП № 6" 

ОМР

м.Одеса, пр. 

Ак.Глушка, 32-

а

797 27 30      

odgpol6@gmail

,com

нежиле 

приміщення

ТОВ "ДІСА 

ГРУП"

м.Одеса, вул. 

Інглезі, 2

м.Одеса, пр. 

Ак.Глушка, 32-а

2,0 кв.м 

вестибюля 1-го 

поверху, 5-ти 

поверхової 

будівлі пол-ки. 

Підкоючено до 

системи 

енергопостачанн

я та пожежної 

сигналізації

06.04.2018  

додат. 

угода від 

18.07.2019

06.04.2019                 

06.03.2022

місяць 1053,79 0,0

ПП "ВЕНДИНГ 

КВОЛІТІ"

м.Одеса, вул. 

Водопровідна,1

0

м.Одеса, пр. 

Ак.Глушка, 32-а

3,0 кв.м на 

подвірї. 

Підключено до 

енергомереж.

10.08.2015   

дод.угода1

0.07.2018

10.06.2021 місяць 862,59 0,0

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 



ПП "ВЕНДИНГ 

КВОЛІТІ"

м.Одеса, вул. 

Водопровідна,1

0

м.Одеса, вул. 

Ак.Філатова, 7-а

3,0 кв.м 

вестибюля 

першого 

поверху, 2-

поверхової 

будівлі

10.08.2015   

дод.угода1

0.07.2018

10.06.2021 місяць 841,01 0,0

ФОП             

Кучеренко О.Б.

м.Одеса, вул. 

Вавілова, буд. 2, 

корп.Г

м.Одеса, пр. 

Ак.Глушка, 32-а

4,0 кв.м на 

першому поверсі 

5-ти поверхової 

будівлі. 

Обладнано  

енергопостачанн

ям та пожежно-

охоронною 

системою

11.05.2019 01.01.2022 місяць 662,83 0,0

ФОП             

Шабаліна С.А.

м.Одеса, пр. 

Ак.Глушка, буд. 

15, корп.А, 

кв.101

м.Одеса, вул. 

Ак.Філатова, 7-а

7,7 кв.м на 

першому поверсі 

двоповерхової 

будівлі. 

Обладнано 

системами 

електропостачан

ня, опалення, 

пожежно-

охоронною 

системою

22.04.2019 01.01.2022 місяць 1251,16 0,0

ПП "Аптека 

соціальна"

м.Одеса, вул. 

Ленінградська, 

буд. 40, 

прим.503

м.Одеса, вул. 

Ак.Філатова, 7-а

11,0 кв.м на 

першому поверсі 

двоповерхової 

будівлі. 

Обладнано 

системами 

електропостачан

ня, 

водопостачання, 

опалення, 

пожежно-

охоронною 

системою. На 

вікнах - ролети

29.10.2019 01.09.2022 місяць 13776,15 0,0



ТОВ "КДЛ 

"ЛЕГЕ АРС"

м. Одеса, вул. 

Катерининська, 

буд.76, кв.12

м.Одеса, пр. 

Ак.Глушка, 32-а

12,3 кв.м на 

першому поверсі 

5-типоверхової 

будівлі. 

Обладнано 

системами 

електропостачан

ня, 

водопостачання, 

опалення, 

пожежно-

охоронною 

системою На 

вікнах - ролети

01.09.2018 01.08.2021 місяць 3085,78 0,0

ТОВ "Наталка"

Одеська обл. 

м.Ізмаіл, вул. 

Гагаріна, буд. 

18, прим.1

м.Одеса, вул. 

Ак.Філатова, 7-а

23,0 кв.м на 

першому поверсі 

двоповерхової 

будівлі. 

Обладнано 

системами 

електропостачан

ня, 

водопостачання, 

опалення, 

пожежно-

охоронною 

системою На 

вікнах - ролети. 

Вхід з вулиці та 

з поліклініки.

13.08.2018 13.07.2021 місяць 3494,23 0,0



КП "Одесфарм"
м.Одеса, вул. 

Ак.Філатова, 7-а

22,0 кв.м на 

першому поверсі 

двоповерхової 

будівлі. 

Обладнано 

системами 

електропостачан

ня, 

водопостачання, 

опалення, 

пожежно-

охоронною 

системою На 

вікнах - ролети. 

Вхід з вулиці та 

з поліклініки.

місяць 1397,74 0,0

м.Одеса, пр. 

Ак.Глушка, 32-а

35,1 кв.м на 

першому поверсі 

5-типоверхової 

будівлі. 

Обладнано 

системами 

електропостачан

ня, 

водопостачання, 

опалення, 

пожежно-

охоронною 

системою. На 

вікнах - ролети. 

Вхід з вулиці та 

з поліклініки.

місяць 2318,27 0,0

Директор КНП "ДМП № 6" ОМР                                                  С.П.Горіщак         

Заст. директора з ЕП                                                                В.В.Васильєва

* Якщо договір укладено більш ніж між двома сторонами, зазначається інформація про всі сторони договору.


