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                                                                                                      ПЕРЕЛІК 

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

 

№ 

з/п 

Балансо-

утримувач 

Об’єкт оренди 

 

Договір 

оренди 

Термін дії 

договору 

Розмір 

орендо-

ваного 

майна, 

кв. м. 

 

Орендна ставка 

Назва Адреса № Початок   

1. Державне 

підприємство 

«Бердянський 

морський 

торговельний 

порт» 

Вбудоване в третій поверх 

будівлі (реєстровий номер  

01125761.1.АААИБЕ743) 

нежитлове приміщення №325 

третього поверху будівлі (літ. А)  

Запорізька область,  

м. Бердянськ,  

вул. М. Горького, 6 

1709/д 30.11.2005 11,9 18 - офіс  

2. БЕРДЯН-

СЬКА ФІЛІЯ 

ДЕРЖА-

ВНОГО 

ПІДПРИ-

ЄМСТВА 

«АДМІНІ-

СТРАЦІЯ 

МОРСЬКИХ 

ПОРТІВ 

УКРАЇНИ» 

(Адміні-

страція 

Бердянського 

морського 

порту) 

Частина вбудованого 

нежитлового приміщення холу 

№107,  першого поверху 

чотириповерхової 

адміністративної будівлі (літера 

Ааа¹) інвентарний номер 7902,  

реєстровий номер 

38727770.1.АААИБЕ743)  

Запорізька область, 

м. Бердянськ, 

вул. М. Горького, 6 

2753/д 29.04.2011 2,0 40 - банкомат 



3. Запорізький 

національний 

університет 

Частини нежитлових приміщень 

будівлі гуртожитку (літ.А-9), а 

саме: частини нежитлових 

приміщень XI, XII розміщених на 

міжповерхових сходових 

майданчиках четвертого поверху 

будівлі гуртожитку площею             

0,55 кв.м.; частини нежитлових 

приміщень XV, XVI розміщених 

на міжповерхових сходових 

майданчиках шостого поверху 

будівлі гуртожитку  площею            

0,92 кв.м.; частини нежитлового 

приміщення XIX, розміщеного на 

міжповерхових сходових 

майданчиках восьмого  поверху 

будівлі гуртожитку 

 площею 0,275 кв.м. 

м. Запоріжжя, 

вул. Добролюбова, 22 

2819/д 04.11.2011 1,74 40 -  обладнання 

операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій, які 

надають послуги                  

з доступу до Інтернет 

4. Запорізький 

національний 

університет 

Частини нежитлових приміщень 

будівлі гуртожитку (літ.А-9), а 

саме: частина нежитлового 

приміщення Ш площею 0,275 

кв.м., частина нежитлового 

приміщення  VI площею 0,275 

кв.м. розміщених на 

міжповерхових сходових 

майданчиках другого поверху 

будівлі гуртожитку; частина 

нежитлового приміщення Ш 

площею  0,46 кв.м., частина 

нежитлового приміщення  VI  

площею 0,46 кв.м. розміщених на 

міжповерхових сходових 

майданчиках п’ятого поверху 

м. Запоріжжя, 

вул. Трегубенка, 19  

2820/д 04.11.2011 2,02 40 - обладнання 

операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій, які 

надають послуги                  

з доступу до Інтернет 



будівлі гуртожитку; частина 

нежитлового приміщення Ш 

розміщеного на міжповерхових 

сходових майданчиках восьмого 

поверху будівлі гуртожитку  

площею 0,275 кв.м.; частини 

нежитлового приміщення Ш, 

розміщеного на міжповерхових 

сходових майданчиках дев’ятого  

поверху будівлі гуртожитку 

площею 0,275 кв.м. 

5.  Запорізький 

національний 

університет 

Нежитлове приміщення №19 

цокольного поверху, нежитлове 

приміщення №157, першого 

поверху учбового корпусу  

№ 2 – гуртожитку (літера Е-6) 

м. Запоріжжя, 

вул. Немировича -

Данченка/ 

Гастелло,71/46 

3195/д 16.01.2014 46,8 15 - майстерня по 

виготовленню 

поліграфічної продукції 

(інше використання 

майна) площею 27,9 

кв.м.; 

10 - видавництво 

друкованих засобів 

масової інформації та 

видавничої продукції, 

що друкуються 

іноземними мовами 

площею 18,9 кв.м. 

6. Державний 

навчальний 

заклад 

«Запорізьке 

машино-

будівне вище 

професійне 

училище» 

Вбудовані нежитлові приміщення 

№18, з №20 по №33 включно, 

частини приміщення №34 

площею 14,3 кв.м., приміщень з 

№35 по №39 включно, першого 

поверху суспільно-побутового 

корпусу (літера Б¹-2), загальною 

площею 270,8 кв.м.; нежитлового 

приміщення №1, загальною 

площею 145,6 кв.м., 

м. Запоріжжя, 

вул. Миколи Краснова, 8 

2884/д 08.02.2012 416,4 15- склад площею  

145,6 кв.м.,                             

4 - розміщення їдальні 

у навчальному закладі 

площею 270,8 кв.м. 



одноповерхового складу  

 (літера Д) 

7. Комітет з 

фізичного 

виховання та 

спорту 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

Нежитлові приміщення №2-1, 

№2-2, №2-3 та балкон другого 

поверху окремо розташованої 

будівлі (літ. А-2) 

м. Запоріжжя, 

вул. Привокзальна, 17а 

3200/д 28.01.2014 284,1 17- розміщення 

фізкультурно-

спортивного закладу, 

діяльність якого 

спрямована на 

організацію та 

проведення занять 

різними видами спорту  

8 Придніпров-

ське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства   

Частина замощення (літ. І) Запорізька область, 

Василівський район, 

село Балки, вул. Миру, 

286 

3600/д 18.01.2017 300,00 12- розміщення 

стоянки для 

автомобілів 

 

 


