
                                                                                                                                              ДОДАТОК ДО НАКАЗУ ВІД _________№__________ 

                                                                                                      ПЕРЕЛІК 

договорів оренди державного майна, продовження яких здійснюється за результатами проведення аукціону 

 

 

№ 

з/п 

 

Балансоутримувач 

                   Об’єкт оренди  Договір 

оренди 

Термін дії 

договору 

Розмір 

орендованого 

майна, кв.м. 

 

Орендна ставка 

Назва Адреса № Початок 

1. Запорізький 

національний 

університет 

Вбудоване в 1-й 

поверх будівлі 

учбового 

корпусу 

нежитлове 

приміщення 

№67 

м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 66-Б 

2674/д 10.11.2010 18,1 18 - ксерокопіюв.техніка для 

надання населенню послуг із 

ксерокопіюв.док-тів; 

торгов.об’єкт з продажу 

поліграф.продукції та 

канцтоварів; ліценз. відео- та 

аудіопродукції, що 

призначається для навчальн. 

закладів; торгов. об’єкт                       

з продажу непрод.товарів 

2. Державний 

навчальний заклад 

«Запорізький 

професійний 

торгово-

кулінарний ліцей» 

Металева 

споруда 

майстерні  

(літ. Г) 

м. Запоріжжя, 

вул. 

Благовіщенська, 

45 

3008/д 14.11.2012 14,6     15 - розміщення складу 

3. Запорізький 

авіаційний коледж 

ім. О.Г. Івченка 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

№45 другого 

поверху будівлі 

учбового 

корпусу №1 

(літ. А-4) 

м. Запоріжжя, 

вул. Іванова, 97-Б 

3181/д 11.11.2013 13,0 7 - ксерокопіювальна техніка 

для надання населенню 

послуг із ксерокопіювання 

документів 



4. Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

Нежитлове 

приміщення 

№152 першого 

поверху 

учбового 

корпусу №1  

(літ. А-3) 

Запорізька обл.,  

м. Мелітополь, 

пр. Б. 

Хмельницького, 

44 

3588/д 24.11.2016 25,50 4 - буфет, що не здійснює 

продаж товарів підакцизної 

групи у навчальних закладах 

5. Національний 

університет 

«Запорізька 

політехніка» 

Нежитлові 

приміщення 

головного 

учбового 

корпусу №1, 

учбового 

корпусу №2, 

учбового 

корпусу №3, 

учбового 

корпусу №4 

м. Запоріжжя, 

вул. 

Жуковського,64, 

м. Запоріжжя, 

вул. Гоголя, 64. 

2502/д 04.12.2009 5,00 40 - розміщення 

торговельних автоматів, що 

відпускають продовольчі 

товари, банкоматів 

6. Державна установа 

„Запорізький 

обласний 

лабораторний 

центр 

Міністерства  

охорони здоров’я 

України” 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення 

№20, №21 

першого 

поверху 

двоповерхової 

будівлі 

(літ. Б-2) 

Запорізька обл., 

м. Мелітополь, 

вул. Сухова, 6 

2834/д 25.11.2011 17,0 3 - громадська організація 

7. Державний вищий 

навчальний заклад 

«Запорізький 

будівельний 

коледж» 

Частина стіни 

нежитлового 

приміщення 

№80   третього 

поверху будівлі  

гуртожитку                   

(1 кв.м); частина 

стіни 

нежитлового 

м. Запоріжжя, 

вул. Незалежної 

України, 43-А 

3033/д 18.12.2012 3,0 40 - оператори та провайдери 

телекомунікацій, які надають 

послуги з доступу до 

Інтернету 



приміщення 

№92  четвертого 

поверху будівлі 

гуртожитку                      

(1 кв.м.); 

частина стіни 

нежитлового 

приміщення 

№111 п’ятого 

поверху будівлі 

гуртожитку                     

(1 кв.м.) 

 8. Національний 

університет 

«Запорізька 

політехніка» 

Нежитлове 

приміщення 

№ІХ другого 

поверху 

гуртожитку №4 

    м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського/ 

Троїцька, 46/39 

2823/д 08.11.2011 8,3 5- суб’єкт господарювання, 

який здійснює побутове 

обслуговування 

9. Запорізька філія 

державного 

підприємства 

„Державний 

науково - 

дослідний та 

проектно -

вишукувальний 

інститут 

„НДІпроект-

реконструкція” 

Вбудовані в 

перший поверх 

чотирьохповерх

ової будівлі 

нежитлові 

приміщення  

(літ. А-4, 

приміщення 

№36, №37) 

м. Запоріжжя, 

вул. Перемоги, 

129-А 

2812/д 28.10.2011 34,8 18 - офіс 

10. Запорізький  

національний 

університет 

Частина даху 

будівлі 

гуртожитку 

(літ.А-5) 

м. Запоріжжя, 

вул. Трегубова,  1 

3180/д   29.10.2013 4,0 40 - Телекомунікаційне 

обладнання для надання 

послуг з доступу до 

Інтернету 



11. Запорізький 

обласний центр 

зайнятості 

Частина даху 

п’ятиповерхової 

адміністративної 

будівлі (літ. А-5) 

м. Запоріжжя, 

вул. Незалежної 

України, 56-А 

2649/д 19.08.2010 80,0 40 - розміщення операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку 

12. Басейнове 

управління водних 

ресурсів річок 

Приазов’я 

Нежитлове 

приміщення  

№231 п’ятого 

поверху будівлі 

(літ. А-5) 

м. Запоріжжя, 

пр. Соборний, 105 

3346/д 26.12.2014 17,30 40 - оператори та провайдери 

телекомунікацій, які надають 

послуги з доступу до 

Інтернету 

13. Державне 

підприємство 

«Запорізьке 

лісомисливське 

господарство» 

Нежитлова 

окремо 

розташована 

будівля складу 

ПММ (літ. А, 

інвентарний 

номер 10312182, 

приміщення №1, 

частина 

приміщень з №1 

по №13 

включно) 

 

м. Запоріжжя, 

вул. Оріхівське 

шосе, 20а 

2409/д 18.02.2009 480,7 15 - млинарне виробництво 

14. Таврійський 

державний 

агротехнологічний 

університет імені 

Дмитра Моторного 

Нежитлові 

приміщення 

№24, №25 

першого 

поверху 

Чотири-

поверхової 

адміністративної 

будівлі (літ. А-4) 

Запорізька обл., 

м. Мелітополь, пр. 

Б. Хмельницького, 

20 

2412/д 12.03.2009 21,5 40 - відділення банку 



15. Басейнове 

управління водних 

ресурсів річок 

Приазов’я 

Група об’єктів 

експлуатаційної 

дільниці №2, а 

саме:  вбудовані 

в перший поверх 

будівлі складу, 

нежитлові 

приміщення 

(літ. Б, 

приміщення з 1 

по 4 включно), 

площею 152,90 

кв.м., вбиральня 

(літ. В), паркан 

№1, ворота №2, 

замощення I, 

Запорізька обл., 

с. Лукашеве, вул. 

Перспективна, 1-А 

2217/д 29.12.2006 152,9 15 - зберігання 

сільськогосподарської 

продукції 

16. Державне 

підприємство 

„Український 

науково-дослідний 

інститут 

спеціальних 

сталей, сплавів та 

феросплавів” 

Нежитлове 

приміщення 

(кімната №423: у 

складі №1  

площею  

36,00 кв.м. та          

№ 2 площею  

6,00 кв.м.) 

розташоване на 

четвертому 

поверсі 

п’ятиповерхової 

будівлі 

експерименталь

но-

лабораторного 

корпусу „А” 

(літ. А-5) 

м. Запоріжжя, 

вул. Патріотична, 

74-А 

2403/д 28.01.2009 42,00 18 - офіс 



17. Державний 

навчальний заклад 

„Дніпрору-

дненський 

професійний 

ліцей” 

Нежитлові 

приміщення 

№№9, 10 

вбудовані в 

перший поверх 

двоповерхової 

будівлі 

Запорізька обл., 

Василівський р-н, 

м. Дніпрорудне, 

пр.Ентузіастів,25 

3158/д 05.09.2013 

 

34,9 4 - буфет 

18. Запорізька філія 

державного 

підприємства 

„Український 

державний 

головний науково -

дослідний і 

виробничий 

інститут з 

інженерно -

технічних і 

екологічних 

вишукувань 

УКРНДІІНТВ” 

Вбудовані в 

перший поверх 

триповерхової 

адміністративної 

будівлі 

нежитлові 

приміщення            

(кімната №5 

(17,8 кв.м); 

кімната №6 

(12,4 кв.м); 

коридор №7 

(1,8 кв.м) 

м. Запоріжжя, 

вул. Українська, 5 

1679/д 22.11.2005 

 

32,4 18 - офіс 

19. Головне 

управління 

Державної служби 

України з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Запорізькій області 

 

Частина даху 

будівлі 

пожежного депо 

м. Запоріжжя, 

вул. Фортечна, 65 

2841/д 06.12.2011 80,0 18 - розміщення технічних 

засобів і антен операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого 

(мобільного) зв’язку, 

операторів та провайдерів 

телекомунікацій, які надають 

послуги доступу до 

Інтернету 

20. Державне 

підприємство 

„Бердянський 

морський 

торговельний 

порт” 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

коридору №V 

першого 

поверху чотири-

Запорізька обл., 

м. Бердянськ, 

вул. Горького,13/7 

3318/д 10.09.2014 2,0 40 - банкомат 



поверхової 

адмінбудівлі 

21. Національний 

університет 

«Запорізька 

політехніка» 

Частина 

асфальто-

бетонного 

замощення 

(10,0 кв.м. та 

12,0 кв.м. з 

торцевих боків 

учбового 

корпусу № 2 

м. Запоріжжя, 

вул. Гоголя, 64 

3178/д 23.10.2013 22,0 8 - торговельний об’єкт з 

продажу продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

22. Національний 

університет 

«Запорізька 

політехніка» 

Частина 

вбудованого в 

перший поверх 

учбового 

корпусу 

нежитлового 

приміщення  

№240 

м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 

буд. 64 

3018/д 26.11.2020 2,0 40 - банкомат та платіжний 

термінал 

23. Басейнове 

управління водних 

ресурсів річок 

Приазов’я 

Нежитлове 

приміщення 

вбудоване в 

п’ятий поверх 

адміністративної 

будівлі та 

частина даху 

адмінбудівлі 

м. Запоріжжя, 

пр. Соборний, 105 

2404/д 30.01.2009 50,8 40 - оператор 

телекомунікацій, який надає 

послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку 

24. Департамент з 

питань цивільного 

захисту населення 

Запорізької 

обласної 

державної 

1/3 частина 

металевої вежі 

для антени 

м. Запоріжжя, 

вул. 

Першотравнева, 2 

2844/д 07.12.2011 - 18 - розміщення технічних 

засобів і антен операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого 

(мобільного) зв`язку, 

операторів та провайдерів 



адміністрації телекомунікацій, які надають 

послуги доступу до 

Інтернету 

25. Басейнове 

управління водних 

ресурсів річок 

Приазов’я 

Вбудоване 

нежитлове 

приміщення 

розташоване на 

п’ятому поверсі 

п’ятиповерхової 

адміністративної 

будівлі, частина 

даху, 

адміністративної 

будівлі площею 

130,0 кв.м. 

м. Запоріжжя, 

пр. Соборний, 105 

2189/д 22.12.2006 145,1 18 - розміщення технічних 

засобів і антен операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого 

(мобільного) зв'язку, 

операторів та провайдерів 

телекомунікацій, які надають 

послуги доступу до 

Інтернету 

 

 

 

26. Державний 

навчальний заклад 

«Мелітопольське 

вище професійне 

училище » 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення 

окремо 

розташованої 

будівлі (літ. Д-1, 

приміщення № 2 

по №18 

включно) 

Запорізька обл., 

м. Мелітополь, 

вул. Лютнева,194 

3014/д 21.11.2012 326,1 15 - склад 

27. Національний 

університет 

«Запорізька 

політехніка» 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

№122 першого 

поверху 

п’ятиповерхової 

будівлі 

гуртожитку 

Запорізька обл., 

м. Бердянськ, 

вул. Морська, 55 

3590/д 25.11.2016 74,9 5 - розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування населення 

(пральня) 



28. Запорізький 

державний 

медичний 

університет 

Нежитлове 

приміщення №6  

підвального 

поверху будівлі 

їдальні 

м. Запоріжжя, 

вул. Сталеварів, 

31-Б 

 

3357/д 30.01.2015 33,2 5 - суб’єкт господарювання, 

що здійснює побутове 

обслуговування населення 

(встановлення автоматних 

пральних комплексів) 

29. Дніпро-

петровський 

регіональний 

структурний 

підрозділ 

державного 

підприємства 

обслуговування 

повітряного руху 

України 

Частина 

нежитлового 

приміщення №8 

(частина стіни), 

вбудованого  в 

перший поверх 

триповерхової 

будівлі 

м. Запоріжжя, 

вул. Блакитна, 4 

3352/д 30.01.2015 2,0 40 - Розміщення операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку, 

операторів та провайдерів 

телекомунікацій, які надають 

послуги з доступу до 

Інтернету 

30. Департамент з 

питань цивільного 

захисту населення 

Запорізької 

обласної 

державної 

адміністрації 

1/3 частина 

металевої вежі 

для антени 

м. Запоріжжя, 

вул. 

Першотравнева, 2 

2846/д 09.12.2011 - 18 - розміщення технічних 

засобів і антен операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого 

(мобільного) зв`язку, 

операторів телекомунікацій, 

які надають послуги доступу 

до Інтернету 

 

 


