
Оренда  
державного  
майна 
lнформацiйний бюлетень 

Лютий 2022 року 
Запорізька  область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані нежитлові приміщення 

 

Продовження терміну дії  договору оренди 
вбудованих нежитлових приміщень № 20, № 21 
першого поверху двоповерхової будівлі.  
Загальна площа – 17 м² 

 

 

м. Мелітополь,     
вул. Сухова, 6 

 

10.02.2022 

680,1 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-17-kv-m-11/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

 

Нежитлові приміщення №№49, 58, 59 першого 
поверху адміністративної будівлі.             
Загальна площа – 46,1 м² 

 

 

м. Запоріжжя,       
просп. Соборний, 105 

 

11.02.2022 

4 200,7 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/nezhytlovi-prymishchennia-49-58-59-adminbudivli-lit-a-5-ploshcheiu-46-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлове приміщення 

 

Нежитлове приміщення № 1 ( у складі 
приміщень з № 1 по № 24 включно, № 26, № 27).  
Загальна площа – 808,7 м² 

 

 

м. Запоріжжя,       
просп. Соборний, 117 

 

11.02.2022 

26 666,12 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-808-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина нежитлового приміщення 

 

Продовження договору оренди частини 
нежитлового приміщення №122 першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку.          
Загальна площа – 4 м² 

 

м. Бердянськ,       
вул. Морська, 55 

 

18.02.2022 

246,61 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-140/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина замощення 

 

Частина замощення із торця будівлі учбового 
корпусу №2.                                                
Загальна площа – 14 м² 

 

м. Запоріжжя,       
вул. Гоголя 64 

 

18.02.2022 

148,26 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-zamoshchennia-ploshcheiu-14-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина нежитлового приміщення 

 

Продовження терміну дії  договору оренди 
частини нежитлового приміщення №63 на 
першому поверсі семиповерхової будівлі.  
Загальна площа – 2 м² 

 

 

м. Запоріжжя,      
вул. Матросова, 29 

 

18.02.2022 

415,57 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-304/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані нежитлові приміщення 

 

Продовження терміну дії  договору оренди 
нежитлових приміщень №63, №65 першого 
поверху учбового корпусу №2 – гуртожитку.  
Загальна площа – 31,7 м² 

 

 

м. Запоріжжя,                             
вул. Немировича-
Данченка/Гастелло, 71/46 

 

18.02.2022 

1 831,28 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-31-7-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина приміщення та гараж 

 

Продовження договору оренди  частини 
приміщення (14,9 м²) цокольного поверху будівлі 
обчислювального центру та гаражу (27,1 м²) 
підвального поверху будівлі.                     
Загальна площа – 42 м² 

 

 

м. Запоріжжя,       
просп. Соборний, 75 

 

23.02.2022 

1 788,77 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-42-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлове приміщення 

 

Продовження договору оренди нежитлового 
приміщення  підвального поверху будівлі їдальні.                     
Загальна площа – 33,6 м² 

 

 

м. Запоріжжя,          
вул. Сталеварів, 31-Б 

 

23.02.2022 

777,87 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-6-kv-m-6/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлове приміщення та частина 
фойє 

 

Продовження договору оренди вбудованого в 
перший поверх будівлі цирку нежитлового 
приміщення  та частини приміщення фойє.                     
Загальна площа – 60 м² 

 

 

м. Запоріжжя,          
вул. Рекордна, 41 

 

25.02.2022 

3 456,02 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-kv-m-10/

