
Оренда 
державного 
майна 
Інформаційний бюлетень 

11 – 16 січня 2021 року 

Запорізька область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Нежитлові приміщення з №22 по №27 включно, 
загальною площею 75,8 кв м,                     
першого поверху будівлі  їдальні 

м. Дніпрорудне,    
вул. Центральна, 10 

12 січня 2021 року 

1 325,08 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-14-000027-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-14-000027-2


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. Енергодар,             
вул. Промислова, 133 

12 січня 2021 року 

11,69 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-14-000027-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-14-000038-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Частина приміщення №13, площею 2,0 кв м, 
першого поверху Будівлі крамниці №26   
(прохідна №2)(банкомат №3) 

м. Енергодар,             
вул. Промислова, 133 

12 січня 2021 року 

0,53 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-14-000027-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-14-000044-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Нежитлові приміщення (№18 -№22, №27 - №30), 
частини приміщень спільного користування 
загальною площею 187,01 кв. м,                 
другого поверху адміністративної будівлі 

смт Приазовське,      
вул. Пушкіна, 4  

14 січня 2021 року 

11,98 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-14-000027-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-23-000046-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Нежитлові приміщення, загальною площею 
127,2 кв.м, вбудованих в будівлю 

м. Мелітополь,          
вул. Лютнева, 194  

12 січня 2021 року 

2 015,72 грн без ПДВ 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-14-000027-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-16-000015-3


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Вбудовані нежитлові приміщення (№2 - №18), 
окремо розташованої будівлі,                 
загальною площею 326,1 кв. м 

м. Мелітополь,      
вул. Лютнева, 194 

12 січня 2021 року 

5 840,37 грн без ПДВ 

5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-16-000026-3


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Вбудоване в п`ятий поверх адміністративної 
будівлі  нежитлове приміщення №231   
загальною площею 17,30 кв.м 

м. Запоріжжя,   
просп. Соборний,105 

14 січня 2021 року 

2 526,89 грн без ПДВ 

5 років 

Взяти участь в аукціоні 

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-18-000041-1

