
Оренда  
державного  
майна 
lнформацiйний бюлетень 

Травень 2021 року 
Запорізька область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлове приміщення 

Продовження  договору оренди  нежитлового 
приміщення № 6, площею 51,0 м ² 

с. Біленьке,                          
вул. Запорізька, 34 

07.05.2021 

1 522,34 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-51-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина нежитлового вбудованого 
приміщення 

Частина нежитлового вбудованого приміщення 
(кімната у складі: коридору, 5,0 м ²;           
кабінету, 32,6 м ²; кладової №4, 7,5 м ²; кладової 
№5, 0,3 м ²).  Загальна площа  - 45,4 м² 

м. Запоріжжя,                       
вул. Патріотична,74-А 

12.05.2021 

1 361,17 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-13-000078-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення  
одноповерхового спортивного залу 

Нежитлові приміщення,  загальною площею 
176,7 м ², одноповерхового спортивного залу до 
учбово-виробничого корпусу 

м. Мелітополь,                   
просп. 50-річчя Перемоги, 21 

12.05.2021 

5 233,29 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-19-000057-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудоване нежитлове приміщення 

Продовження  договору оренди  вбудованого 
нежитлового приміщення №5 першого поверху 
двоповерхової будівлі учбового корпусу №5. 
Загальна площа  - 6,5 м ² 

м. Мелітополь,                      
вул. Інтеркультурна, 68 

12.05.2021 

5 233,29 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-6-5-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частини нежитлових приміщень 
будівлі гуртожитку 

Продовження договору оренди частин 
нежитлових приміщень на міжповерхових 
сходових майданчиках другого, п`ятого, 
восьмого та дев`ятого поверхів будівлі 
гуртожитку. Площа кожної частини - 0,275 м² 

 

м. Запоріжжя,                       
вул. Трегубенка,19 

12.05.2021 

354,23 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-02-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частини нежитлових приміщень 
будівлі гуртожитку 

Продовження договору оренди частин 
нежитлових приміщень на міжповерхових 
сходових майданчиках четвертого, шостого та 
восьмого поверхів будівлі гуртожитку.          
Площа кожної частини - 0,275 м² 

 

м. Запоріжжя,                       
вул. Добролюбова, 22 

12.05.2021 

286,65 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-74-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані в перший поверх 
гуртожитку нежитлові приміщення 

Продовження договору оренди вбудованих в 
перший поверх гуртожитку нежитлових 
приміщень , які переведені із жилого фонду в 
нежилий. Загальна площа - 71,70 м ² 

м. Запоріжжя,                        
вул. Чарівна, 50 

12.05.2021 

2 826,32 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-71-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина вбудованого нежитлового 
приміщення холу  

Частина вбудованого нежитлового приміщення 
холу №107, загальною площею 2,0 м ², першого 
поверху чотириповерхової адміністративної 
будівлі 

м. Бердянськ,                        
вул. М. Горького,6 

12.05.2021 

165, 56 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-12-000005-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані в триповерхову 
будівлю нежитлові 
приміщення 

Продовження  договору оренди  
вбудованих в триповерхову будівлю  
нежитлових приміщень  та сходових 
клітин. Загальна площа  - 1 193,0  м ² 

м. Бердянськ, 
вул. Горького, 2 

14.05.2021 

79 978,76 грн 
5 років  

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-1193-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина торгового залу 

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

м. Запоріжжя,                   
вул. Незалежної України, 64 

18.05.2021 

748 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000044-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина стіни нежитлового 
приміщення та частина димохідної 
труби будівлі котельні 

Частина стіни нежитлового приміщення будівлі 
котельні, площею 1,5 м ², та 1/6 (рахуючи від 
верхнього краю) частина димохідної труби 
будівлі котельні 

с. Осипенко,          
вул. Суворова, 11 

18.05.2021 

1 144,48 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000057-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Комплекс будівель 

Комплекс будівель на острові Хортиця. 

Загальна площа  – 5 760,0 м ² 

м. Запоріжжя,                 
вул. Наукового містечка, 2  

21.05.2021 

501 256,67 грн 
5 років  

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-30-000072-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина даху 

Продовження  договору оренди  частини даху, 
загальною площею 4,0 м ², будівлі гуртожитку 

м. Запоріжжя,       
вул. Трегубова, 1 

26.05.2021 

1 074,64 грн 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-69/

