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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлові приміщення загальною площею 549 м2 

другого поверху будівлі другого лабораторного корпусу, 
що обліковується на балансі ДП «Державний науковий
центр лікарських засобів і медичної продукції»

м. Харків,                                
вул. Астрономічна, 33

02.07.2021

15 282,71 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-549-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення загальною площею 60 м2 другого 
поверху учбового корпусу Державного навчального
закладу «Регіональний центр професійної освіти
будівельних технологій Харківської області»

м. Харків, вул. Владислава 
Зубенка, 39

05.07.2021

6 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-kimn-106-2-poverkhu-uchbovoho-korpusu-ploshcheiu-60-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення на цокольному поверсі
п’ятиповерхового гуртожитку загальною площею 18,1м2

Студентського містечка Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського « Харківський
авіаційний інститут»

м. Харків, вул. Академіка
Проскури, 2

12.07.2021

1 325 грн 5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210617-40115


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлові приміщення загальною площею
42,4 м2   Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»

м. Харків, вул. Чкалова, 13 14.07.2021

3 222,7 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/kimnaty-101112131415-budivli-ploshcheiu-42-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлові приміщення загальною площею
42,4 м2   Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»

м. Харків, вул. Чкалова, 13 14.07.2021

3 222,7 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/kimnaty-101112131415-budivli-ploshcheiu-42-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення загальною площею 10.9 м2 в 
лабораторному корпусі Державної установи 
«Державний науково-дослідний і проектний інститут
основної хімії»

м. Харків,                                     
вул. Мироносицька, 25

22.07.2021

8,64 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/nezhytlove-prymishchennia-kimnata-9-v-laboratornomu-korpusi-ploshcheiu-10-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Нежитлові приміщення загальною площею 31,25 м2, а 
саме: частина даху загальною площею 22,25 м2, 
частина внутрішньої стіни площею 2 м2 у 
предліфтовому приміщенні, частина внутрішньої стіни
площею 2 м2 сходової клітини дев’ятого поверху 
Харківської медичної академії післядипломної освіти.

м. Харків, 
вул. Амосова, 18

23.07.2021

102,47 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-25-000050-3

