
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

20 жовтня 2020 року



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення 
їдальні

Нежитлові приміщення їдальні площею 
340,27 кв. м в будівлі гуртожитку

м. Житомир, вул. Фещенка -
Чопівського, 33

22.10.2020

3 067,92грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000033-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000033-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове приміщення з обладнанням

Нежитлове приміщення першого поверху будівлі Б-3 
площею 101,6 кв. м та обладнання в кількості 25 
одиниць

м. Рівне, вул. Симона 
Петлюри, 10 

22.10.2020

6 642,82 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000048-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000048-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення їдальні

Вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 171,6 кв. м на першому поверсі будівлі
їдальні

м. Херсон, вул. 
Комкова, 73-б

23.10.2020

8 950 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-28-000179-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Господарський склад

Нежитлове приміщення - господарський 
склад загальною площею 544,8 кв. м

Волинська обл., 
Рожищенський р-н, с. Переспа, 
вул. Набережна, 14

27.10.2020

2 500 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000086-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000086-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові вбудовані приміщення

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
314,1 кв. м першого поверху будівлі робітничого 
клубу ім. Казарінова

Донецька обл., м. Мирноград, 
вул. Гірнична, б. 6

27.10.2020

1 990,35 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000080-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина першого поверху та другий
поверх їдальні

Частина першого поверху та другий поверх їдальні
"МЕРИДІАН"  площею 558,13 кв. м. Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького

м. Черкаси,  вул. 
Хрещатик, 66

27.10.2020

24 395,72 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-28-000059-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-28-000059-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина цегляної димової труби

Частина цегляної димової труби площею 16,0 кв. м

м. Рівне, вул. Київська, 106 29.10.2020

9 774,27 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-08-000030-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Вбудоване нежитлове 
приміщення

Продовження дії договору оренди вбудованого 
нежитлового приміщення загальною площею 22,1 
кв. м на другому поверсі 4-поверхової будівлі

м. Херсон, проспект 
Ушакова, буд. 47

30.10.2020

2 951,23 грн 2 роки

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-02-000087-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові вбудовані приміщення

Оренда нежитлових вбудованих приміщень, 
загальною площею 10,0 кв.

м. Вінниця, вул. Блока 32 30.10.2020

922.95 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-02-000076-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля автомобільної мийки

Нежитлове приміщення будівлі мийки 
засобів механізації загальною площею 
219,50 кв. м.

м. Одеса, Митна 
площа, 1/2

03.11.2020

11 583,58 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-08-000174-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-08-000174-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення їдальні

Нежитлові приміщення 1-го поверху двоповерхової 
будівлі їдальні загальною площею 133,10 кв. м

м. Одеса, Митна площа, 
1/1

03.11.2020

10 851,04 грн 5 роки

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000020-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Нежитлові приміщення загальною площею 1839,5 кв. 
м: приміщення загальною площею 1486,8 кв. м 
першого поверху та приміщення загальною площею 
352,7 кв. м другого поверху будівлі

м. Харків, вул. Тарасівська, 
б. 6

03.11.2020

24 527,37 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000178-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Продовження договору оренди 
нежитлової будівлі магазину

Продовження договору оренди державного майна -
нежитлової будівлі магазину загальною площею 
95,19 кв. м.

Закарпатська область, 
Міжгірський район, с. Синевир

05.11.2020

2 500,15 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000095-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000095-1


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

23 жовтня 2020 року

Частина приміщення холу
м. Олександрія, проспект 
Будівельників, 38 7,4 кв. м 5 років 19,55 грн

Майстерня
Тернопільська обл., м. Збараж, 
вул. Незалежності, 8. 91,3 кв. м 5 років 12,03 грн

26 жовтня 2020 року

Частина приміщення котельні з 
трубою

м. Кропивницький, вул.
Яновського 50 148,57 кв. м 5 років 158,38 грн

27 жовтня 2020 року
Нежитлові приміщення м.Івано-Франківськ, вул.Гаркуші,2 181,3 кв. м 5 років 132,37 грн

Частина нежитлового приміщення м. Одеса, вул. Композитора 
Ніщинського, буд. 4 6 кв. м 5 років 97,84 грн

Продовження договору оренди 
приміщення частини будівлі 
корівника

Хмельницька обл., 
Теофіпольський р-н, с. Коров’є, 
вул. Заводська, 14

474,4 кв. м 5 років 834,56 грн

Нежитлове приміщення м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 
6А 122,0 кв. м 5 років 67,38 грн

28 жовтня 2020 року

Нежитлові приміщення Київська обл., м. Чорнобиль, вул. 
Полупанова, 2/1 80,82 кв. м 5 років 152,46 грн

Частина коридору першого поверху м. Черкаси, бульвар Шевченка 
205 18,00 кв. м 5 років 17,63 грн

Частина фойє на третьому поверсі м. Харків, вул. Валентинівська, 4 18,75 кв. м 5 років 115,30 грн

Частина нежитлового приміщення м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 
41 20,7 кв. м 5 років 82,57 грн

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000180-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-30-000088-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-06-000011-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-01-000176-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-30-000061-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000077-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-06-000036-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-01-000071-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-25-000084-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-08-000049-1
rymar
Подчеркивание

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-28-000029-2


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

29 жовтня 2020 року

Кафе-бар
Рівненська обл., Рокитнівський
район, с. Остки, вул. 
Незалежності, 11

106,9 кв. м 5 років 82,57 грн

Приміщення першого поверху 
виробничо-лабораторного

Рівненська обл., Рівненський
район, с. Шубків вул. Рівненська, 3 303,9 кв. м 5 років 42 грн

30 жовтня 2020 року

Нежитлове приміщення
м. Івано-Франківськ, вул. 
Гетьмана Мазепи, 142А 10,0 кв. м 5 років 35,16 грн

Нежитлові приміщення м.Суми, вул.Харківська, п/в 12 68,9 кв. м 5 років 104,98 грн

Частина нежитлового приміщення Сумська обл., м. Путивль, 
вул.Миколи Маклакова, 80 2,0 кв. м. 5 років 1,63 грн

Нежитлове приміщення Сумська обл., м. Путивль, 
вул.Миколи Маклакова, 80 10,7 кв. м. 5 років 8,71 грн

Нежитлове приміщення гуртожитку м. Кременчук, вул. 
Республіканська, 87 6,9 кв. м 5 років 20,13 грн

Нежитлові приміщення другого 
поверху будівлі магазину

Чернігівська обл., смт. 
Гончарівське, вул. Танкістів, 13. 200,0 кв. м 5 років 559,50 грн

Нежитлове  приміщення Миколаївська обл., смт. Єланець, 
вул. Аграрна, 24/1 13.9 кв. м 5 років 43,63 грн

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-08-000049-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-06-000079-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000142-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000061-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000019-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000018-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-08-000157-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-08-000119-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-28-000037-2
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