
ОГОЛОШЕННЯ 

про передачу нерухомого майна в оренду на аукціоні 

Назва аукціону 
Оренда нежитлових приміщень площею 187,8 кв. м за 

адресою: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий 40 

Повне найменування та 

адреса орендодавця 

 

Державне підприємство «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» 

Код ЄДРПОУ 04689369 

Місцезнаходження: просп. Поштовий, 40, м. Кривий Ріг, 50000  

тел.(0564) 92-35-87, ф.92-40-41 

e-mail: krivbassproect@krivbassproect.com.ua   

Повне найменування та 

адреса 

балансоутримувача 

просп. Поштовий, 40, м. Кривий Ріг, 50000 

Інформація про об’єкт 

оренди 

Нежитлові приміщення, які розміщені на 2 поверсі загальною 

площею 187,8 кв. м. Кривого Рогу за адресою:                                       

просп. Поштовий, 40.  

Тип переліку Перший 

Вартість об'єкта оренди 

Ринкова вартість об’єкта оренди станом на 28.04.2021 – 686 373 

грн. (без ПДВ)  

Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Пропонований строк 

оренди 
2 років 11 місяців 

Інформація про 

отримання погодження 

органу управління 

Не потребує 

Фотографічне 

зображення майна 
Додається 

Місцезнаходження 

об’єкта 
м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40 

Загальна і корисна 

площа об’єкта 
 Загальна площа 187,8 кв.м.   Корисна площа   156,1 кв. м 

Характеристика об’єкта 

оренди  

Вбудовані нежитлові приміщення на другому поверсі: 4 кімнати 

загальною площею 187,8 кв. м;  

Режим використання 

об’єкта оренди 
Помісячна оренда 

Технічний стан, 

інформація про 

потужність 

електромережі і 

забезпечення 

комунікаціями  

Електропостачання та водопостачання - наявні 

Поверховий план 

об’єкта  

В наявності 

https://smarttender.biz/auktsiony-na-prodazh-aktyviv-

derzhpidpryemstv/20740055/ 

 

Інформація про те, що 

об’єктом оренди є 

пам’ятка культурної 

спадщини, щойно 

виявлений об’єкт 

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 

https://smarttender.biz/auktsiony-na-prodazh-aktyviv-derzhpidpryemstv/20740055/
https://smarttender.biz/auktsiony-na-prodazh-aktyviv-derzhpidpryemstv/20740055/


культурної спадщини 

чи його частина  

Наявність погодження 

органу охорони 

культурної спадщини 

на передачу об’єкта в 

оренду 

Не потребує 

 

Інформація про 

наявність рішень про 

проведення 

інвестиційного 

конкурсу або про 

включення об’єкта до 

переліку майна, що 

підлягає приватизації 

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу не приймалось, 

не включено до переліку майна, що підлягає приватизації  

Проект договору  

В наявності  

https://smarttender.biz/auktsiony-na-prodazh-aktyviv-

derzhpidpryemstv/20740055/ 

 

Умови та додаткові умови оренди 

Строк оренди   2 років 11 місяців 

Графік використання 

об’єкта оренди 
 

Стартова орендна плата 

 

6863,73 грн. (Шість тисяч вісімсот шістдесят три грн. 73 коп.), без 

урахування ПДВ - для електронного аукціону; 

 

Цільове призначення 

об’єкта оренди 
для розміщення офісних приміщень 

Обмеження щодо 

цільового призначення 

об’єкта оренди, 

встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку  

- 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи 

орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 

Інформація про аукціон 

(спосіб та дата) 

Кінцевий строк подання 

заяви  на участь в 

аукціоні, що 

визначається з 

урахуванням вимог, 

установленим 

Порядком 

Дата  аукціону 8 червня 2021р. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до 

вимог Порядку проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні                                 

встановлюється електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжку часу з 10-47 до 20-00 

години дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Додаткова інформація  

 

 

 

https://smarttender.biz/auktsiony-na-prodazh-aktyviv-derzhpidpryemstv/20740055/
https://smarttender.biz/auktsiony-na-prodazh-aktyviv-derzhpidpryemstv/20740055/

