
Оренда  
державного  
майна 
lнформацiйний бюлетень 

Липень 2021 року 
Запорізька  область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудоване нежитлове 
приміщення 

Продовження  договору оренди вбудованого 
нежитлового приміщення № 108 першого 
поверху будівлі.                                  
Загальна площа - 63,8 м² 

м. Бердянськ,            
вул. Університетська, 25 

 

02.07.2021 

669,96 грн 
5 років  

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-63-8-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина даху 

Продовження  договору оренди  частини даху 
будівлі гуртожитку.                                          
Загальна площа – 30,0 м² 

м. Мелітополь,                 
вул.  Лютнева, 194 

 

09.07.2021 

3 207,5 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-30-kv-m-11/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частини сходової клітини та 
вестибюлю, частини коридорів 

Продовження договору оренди частини сходової 
клітини головного корпусу;  частини коридору 
головного корпусу; частина коридору корпусу № 2; 
частини коридору головного корпусу № 3, частини 
вестибюлю  корпусу № 4.                                               
Загальна площа – 5 м² 

м.Запоріжжя,                    
вул. Жуковського, 64 

13.07.2021 

1 084,12 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-5-kv-m-28/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина даху 

Продовження  договору оренди  частини даху 
п’ятого поверху будівлі гуртожитку.          
Загальна площа - 144,0 м² 

м. Мелітополь,                 
вул. Інтеркультурна,  390 

14.07.2021 

3 782,24 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-144-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

Продовження  договору оренди 
вбудованих в окремо розташовану 
будівлю нежитлових приміщень.   
Загальна площа - 233,1 м² 

м. Мелітополь,          
вул. Лютнева, 194 

14.07.2021 

4 146,5 грн 
5 років  

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-233-1-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина приміщення адмінбудівлі  

 

Частина приміщення №103 адмінбудівлі.    
Площа  - 2 м² 

м. Енергодар,       
вул. Курчатова 11 

 

15.07.2021 

43,26 грн 
5 років 

Дізнатись більше  

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-prymishchennia-103-adminbudivli-lit-a2-3-ploshcheiu-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-prymishchennia-103-adminbudivli-lit-a2-3-ploshcheiu-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина торгового залу 

Частина приміщення  (частина торгового залу  
№ 2), площею 14,62 м², першого поверху 
гуртожитку 

м. Запоріжжя,                   
вул. Незалежної України, 64 

15.07.2021 

374,42 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-62-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина даху 

Продовження терміну договору оренди частини 
даху будівлі.                                                
Загальна площа  - 20,0 м² 

м.Мелітополь,                     
вул. Гоголя, 136-А 

16.07.2021 

2 217,28 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-20-kv-m-15/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

Продовження  договору оренди 
вбудованих нежитлових приміщень з №5 
по №13 включно будівлі матеріального 
складу.                                            
Загальна площа – 95,5 м² 

м. Запоріжжя,            
вул. Панфьорова,146-А 

16.07.2021 

3 684,42 грн 
5 років  

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-95-5-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина нежитлового приміщення 

 

Частина нежитлового приміщення №63, площею 
2,0 м², першого поверху будівлі 

 

м. Запоріжжя,                      
вул. О.Матросова,  29 

 

20.07.2021 

413,87 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-116/

