
Оренда  
державного  
майна 
lнформацiйний бюлетень 

Вересень 2021 року 
Запорізька  область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Будівля корпусу 

 

Будівля корпусу №1.                                 
Загальна площа – 2 901,03 м² 

 

м. Запоріжжя,       
вул. Ленська 45 

 

03.09.2021 

21 159,58 грн 
1 рік 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/budivlia-korpusu-1-ploshcheiu-2901-03-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Одноповерхова будівля та частина 
замощення 

Продовження договору оренди одноповерхової 
будівлі, площею 73,8 м², та частини      
замощення II, площею 724,0 м², в Бердянському 
морському порту.                                                          
Загальна площа – 797,8 м² 

м. Бердянськ,       
вул. Горького, 2 

07.09.2021 

8 785,26 грн 
5 років  

Дізнатись більше  

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-797-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

 

Продовження договору оренди механізованої 
лінії по заготовці відрізків кабелів (у складі 
приміщеннь з № 1 по № 7).                                 
Загальна площа – 464 м² 

 

м. Енергодар,          
вул. Промислова, 129 

07.09.2021 

7 400,8 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-464-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

Продовження  договору оренди  вбудованих 
нежитлових приміщень першого та другого 
поверхів столової.                                              
Загальна площа – 58,8 м² 

м. Енергодар,            
вул. Промислова, 61 

08.09.2021 

1 796,83 грн 
5 років  

Дізнатись більше  

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-58-8-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані нежитлові приміщення 

Продовження  договору вбудованих нежитлових 
приміщень №105/1, №105/2, №105/3, частини 
приміщення №105, частини приміщень №100/1, 
№102, №108, №108/1 першого поверху 
виробничого будинку НТЦ корпусу.           
Загальна площа – 76,1 м² 

м. Енергодар,            
вул. Промислова, 133 

08.09.2021 

2 440,84 грн 
5 років  

Дізнатись більше  

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-76-1-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані нежитлові 
приміщення 

Продовження  договору оренди  
вбудованих нежитлових приміщень 
будівлі їдальні на 300 місць.          
Загальна площа  - 1 391,5  м² 

м. Енергодар,         
вул. Промислова, 133 

08.09.2021 

29 695,71 грн 
5 років  

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-1391-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані нежитлові 
приміщення 

Продовження  договору оренди  
вбудованих нежитлових приміщень 
будівлі їдальні 18 на 550 місць.          
Загальна площа  - 1 532,3 м² 

м. Енергодар,         
вул. Промислова, 133 

08.09.2021 

34 269,97 грн 
5 років  

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-1532-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані нежитлові приміщення 

Продовження договору оренди вбудованих 
нежитлових приміщень з №21 по №23 включно, 
з №27 по №30 включно, частини приміщення 
№31, частини приміщень №20, №25 першого 
поверху будівлі головного корпусу                
гаража на 50 а/м.                                                                             
Загальна площа - 115,0 м² 

 

м. Енергодар,      
вул. Комунальна, 6 

08.09.2021 

3 688,61 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-115-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Вбудовані нежитлові приміщення 

Продовження договору оренди вбудованих 
нежитлових приміщень №116-2, №116-3, частини 
приміщення №116-1, частини приміщень     
№109-1, №109-2, №118, №119 першого поверху 
службово-побутового корпусу.                   
Загальна площа – 38,1 м² 

 

м. Енергодар,           
вул. Промислова, 122 

08.09.2021 

1 221,99 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-38-1-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частини вбудованих нежитлових 
приміщень 

Продовження договору оренди  частини 
вбудованих нежитлових приміщень №25 та №26; 
вбудованого нежитлового приміщення №22 
будівлі майстерні.                                       
Загальна площа – 176,2 м² 

м. Дніпрорудне,          
вул. Ентузіастів, 23, 

15.09.2021 

3 952,73 грн 
5 років  

Дізнатись більше  

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-176-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Будівля стрілецького тиру 

Продовження договору оренди окремо 
розташованої будівлі стрілецького тиру.  
Загальна площа – 821,74 м² 

 

м. Бердянськ,        
просп. Східний, 9 

17.09.2021 

5 585,14грн 
5 років 

Дізнатись більше 

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-821-74-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина приміщення адмінбудівлі 

Частина приміщення №103 адмінбудівлі 
Енергодарської міської ради.                    
Загальна площа – 2 м² 

м. Енергодар,            
вул. Курчатова, 11 

17.09.2021 

21,63 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/

