
Оренда 
державного 
майна 
Інформаційний бюлетень 

07 – 11 грудня 
Взяти учась в 

аукціоні 

Запорізька 

 область 

http://www.ukr.net/
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду  

Приміщення гаражного боксу №2,               
площею 125.8 кв м, будівлі 

м. Мелітополь,      
вул. Лютнева, 194  

11 грудня 2020 року 

103,33 грн без ПДВ 
 5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-20-000030-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Нежитлові приміщення №№3,6,7, загальною 
площею 202,30 кв м, першого поверху будівлі  

м.Запоріжжя,                      
вул. Незалежної України, 43 

11 грудня 2020 року 

3 432,77 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000050-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000023-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Частина даху, площею 41.25 кв м, об'єкта 
«Будівля спального корпусу» 

м. Енергодар, вул. 
Захисників України, 1 

10 грудня 2020 року 

670,74 грн без ПДВ 
2 роки 11 місяців 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-18-000077-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Частина приміщення №2 Будівлі крамниці №26 
(прохідна №2) (банкомат №6) 

м.Енгергодар,                      
вул. Промислова, 133 

09 грудня 2020 року 

1,06 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000050-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-17-000055-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Частина приміщення №2 Будівлі крамниці №26 
(прохідна №2) (банкомат №5) 

м.Енгергодар,                      
вул. Промислова, 133 

09 грудня 2020 року 

1,06 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000050-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-17-000045-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Частина приміщення №13, площею 2,0 кв.м, 
будівлі крамниці №26 (прохідна №2)          
(банкомат №3) 

м.Енгергодар,                      
вул. Промислова, 133 

08 грудня 2020 року 

1,06 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000050-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-16-000030-3


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Частина приміщення № 112, площею 2,0 кв.м, 
першого поверху НТЦ, корпусу А (Банкомат № 2) 

м.Енгергодар,                      
вул. Промислова, 133 

08 грудня 2020 року 

23,37 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000050-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-16-000027-3


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Частина даху п’ятиповерхової адміністративної 
будівлі , загальною площею 80,0 кв.м 

м.Запоріжжя,                      
вул. Незалежної України, 56-а 

10 грудня 2020 року 

12 272,11 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000057-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Частина нежитлового вбудованого приміщення 
(кімната  у складі: коридору №1, 5,0 кв.м; кабінету 
№3, 32,6 кв. м; кладової №4, 7,5 кв.м; кладової 
№5, 0,3 кв.м), загальною площею 45,4 кв.м, на 
четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі 
експериментально-лабораторного корпусу 

м.Запоріжжя,                      
вул. Патріотична, 74А 

10 грудня 2020 року 

2 722,33 грн без ПДВ 
2 роки 364 дні 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000050-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000057-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Частина приміщення вестибюлю №63, загальною 
площею 2,0 м.кв. навчального корпусу 

м.Запоріжжя,                      
просп. Маяковського, 26 

10 грудня 2020 року 

877,73 грн без ПДВ 
2 роки 11 місяців 29 днів 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000050-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000040-2

