
Оренда 
державного 
майна 
Інформаційний бюлетень 

21 – 31 грудня 2020 року 

Запорізька область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Приміщення гаражного боксу №1, 
загальною площею 67,6 кв м  

м. Мелітополь,    
вул. Лютнева, 194 

30 грудня 2020 року 

367,23 грн без ПДВ 

5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-10-000037-2


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 

23 грудня 2020 року 

886,51 грн без ПДВ 

5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-02-000065-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Частина нежитлового вбудованого приміщення, 
загальною площею 45,4 кв.м 

м.Запоріжжя,           
вул. Патріотична, 74-А 

23 грудня 2020 року 

2 722,33 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-02-000058-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Вбудоване нежитлове приміщення в 
підвальному поверху лабораторного корпусу, 
загальною площею 51,41м.кв   

м. Запоріжжя, 
просп.Соборний,226 

23 грудня 2020 року 

6 774,81 грн без ПДВ 

5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-02-000062-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Нежитлові приміщення №48, №49 
загальною площею 63,5 кв.м першого 
поверху двоповерхової будівлі  

м. Запоріжжя,         
вул. Вишневського, 2 

24 грудня 2020 року 

1 346,05 грн без ПДВ 

5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-03-000017-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Нежитлові приміщення будівлі,                 
загальною площею 184,10 кв.м 

м. Мелітополь,                          
вул. Олександра Невського, 83 

24 грудня 2020 року 

3 299,72 грн без ПДВ 

5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-03-000008-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Частина стіни нежитлового приміщення третього 
поверху (1,0 кв.м); частина стіни нежитлового 
приміщення четвертого поверху, частина стіни 
нежитлового приміщення п’ятого поверху (1,0 
кв.м) будівлі гуртожитку 

м. Запоріжжя,                     
вул. Незалежної України, 43-А 

29 грудня 2020 року 

480,92 грн без ПДВ 
1 рік 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-07-000014-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Вбудовані в перший поверх будівлі  нежитлові 
приміщення №36, №37,                          
загальною площею 34,8 кв.м 

м. Запоріжжя,                    
вул. Перемоги, 129-А 

29 грудня 2020 року 

1 543,68 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-07-000001-1

