
Оренда  
державного  
майна 
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Листопад 2021 року 
Запорізька  область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

 

“Механізована лінія по заготовці відрізків 
кабелів” (у складі приміщеннь з № 1 по № 7). 
Загальна площа – 464 м² 

м. Енергодар,            
вул. Промислова, 129 

02.11.2021 

3 700,4 грн  

5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-464-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлове приміщення 

 

Нежитлове приміщення, площею 10,13 м ², 
частини приміщень загального користування 
№№1-3, 1-4, площею 1,5 м², першого поверху 
будівлі .                                                        
Загальна площа  - 11,63 м²  

смт Приазовське,        
вул. Пушкіна, 7 

03.11.2021 

254,02 грн  

5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/prym-1-11-chastyna-prym-1-3-1-4-budivli-lit-a-3-ploshcheiu-11-63-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлове приміщення 

 

Нежитлове приміщення №77 першого поверху 
учбового корпусу №2  Національного 
університету „Запорізька політехніка”          
Загальна площа – 77,6 м²                                                     

 

м. Запоріжжя,             
вул. Гоголя, 64 

03.11.2021 

1 773,92 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/prymishchennia-77-uchbovoho-korpusu-2-lit-a-3-ploshcheiu-77-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина коридору 

 

Продовження договору оренди частини коридору 
№ 153 першого поверху будівлі головного 
корпусу Національного університету 
«ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА».                                                  
Загальна площа  - 2 м²   

м. Запоріжжя,                   
вул. Жуковського, 64 

16.11.2021 

359,2 грн  

5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-251/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

Продовження  договору оренди  
нежитлових приміщень з №1 по №8 
включно.                                           
Загальна площа – 201,3 м² 

м. Дніпрорудне, 
просп. Ентузіастів,15 

16.11.2021 

9 103,51 грн 
5 років  

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-201-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

 
Продовження договору оренди нежитлових 
приміщень №24, 25 першого поверху 
чотириповерхового адміністративно учбового 
корпусу №9 Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра 
Моторного.                                                  
Загальна площа  - 21,5 м²   

м. Мелітополь,                   
пр. Б. Хмельницького, 20 

17.11.2021 

2 789,58 грн  

5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-21-5-kv-m-7/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані нежитлові приміщення 

 

Продовження договору оренди вбудованих  в 
перший поверх гуртожитку нежитлових 
приміщень.                                                 
Загальна площа – 123 м²                                                     

 

м. Запоріжжя,                    
вул.Зої Космодем`янської, 10 

 

18.11.2021 

4 482,08 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-123-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудоване нежитлове приміщення 

 

Продовження договору оренди вбудованого в 
перший поверх гуртожитку нежитлового 
приміщення № 106 та частини площі сумісного 
користування (4 м²).                                                 
Загальна площа – 26,4 м²                                                     

 

м. Запоріжжя,                        
вул. Незалежної України, 64 

 

 

18.11.2021 

2 065,78 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-4-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина замощення 

 

Продовження договору оренди частини 
замощення з торця будівлі.                                                  
Загальна площа -16 м²   

м. Мелітополь,        
вул.Михайла Грушевського , 19 

 

23.11.2021 

715,24 грн  

5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-zamoshchennia-ploshcheiu-16-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудоване нежитлове приміщення 

 

Вбудоване нежитлове приміщення №75 
цокольного поверху триповерхової будівлі 
навчального корпусу №2.                                                 
Загальна площа – 5,3 м²                                                     

 

м. Запоріжжя,                        
вул. Мінська, 10 

 

 

26.11.2021 

82,31 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-5-3-kv-m/

