
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

червень 2021 року
Харківськаобласть



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

01.06.2021

15 282,71 грн
5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-05-000054-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення 
(стіни)

Частина нежитлового приміщення (стіни) 
розташованого на 2-му поверсі 5-
поверхового будинку, загальною площею
1 м2, що перебуває на балансі Студентського
містечка НАУ ім. М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут".

м. Харків, вул. Чкалова, 1 01.06.2021

81,85 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9173&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення 
(стіни)

Частина нежитлового приміщення (стіни) у 
кімнаті, розташованого на 3-му поверсі 5-
поверхового будинку загальною площею 1 м2, 
що перебуває на балансі Студентського
містечка НАУ ім. М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"

м. Харків, вул. Академіка
Проскури, 2

02.06.2021

90,02 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9174&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина арматурного цеху

Частина одноповерхової будівлі
арматурного цеху площею 310 м2, який
перебуває на балансі Державного 
підприємства Міністерства оборони України
«Харківський завод залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

03.06.2021

561,27 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5789&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина полігону

Частина полігону залізобетонних
виробів площею 985 м2, що
обліковується на балансі ДП МОУ 
«Харківський завод залізобетонних
виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

08.06.2021

32 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5770&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина полігону

Частина полігону площею 200 м2, який має
тверде залізобетонне покриття, що
перебуває на балансі Державного 
підприємства Міністерства оборони України
«Харківський завод залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

03.06.2021

5,15 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5788&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення ½ кімнати на 1-
му поверсі двоповерхової будівлі Палацу 
культури, загальною площею 5,10 м2, що
перебуває на балансі Головного 
управління Національної поліції в 
Харківській області

м. Харків, вул. Жон
Мироносиць, 13

04.06.2021

637,70 грн
5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-11-000048-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення «Пилорама» площею
129,6 м2 першого поверху будівлі, що
обліковується на балансі Державної установи 
«Харківський слідчий ізолятор»

м. Харків, вул. Полтавський
шлях, б. 99

04.06.2021

2 298,90 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5730&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина коридору 
учбового корпусу

Частина коридору на 4-му пов. 14-поверхової 
будівлі учбового корпусу, загальною площею
16 м2, що перебуває на балансі Харківського
національного університету ім. В.Н.Каразіна. 

м. Харків, майдан 
Свободи, 4

03.06.2021

1 980 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9160&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина арматурного 
цеху

Частина арматурного цеху загальною
площею 670 м2, який перебуває на балансі
Державного підприємства Міністерства
оборони України «Харківський завод 
залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

04.06.2021

606,53 грн

5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5702&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 4-
поверхової будівлі учбового корпусу, загальною
площею 8,60 м2, що обліковується на балансі
Регіонального центру професійної освіти
електротехнічних, машинобудівних та сервісних
технологій Харківської області

м. Харків, пр. Московський, 19 07.06.2021

445 грн
5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-12-000100-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 2-
поверхового навчального корпусу, загальною
площею 12,1 м2, що обліковується на балансі
Національного фармацевтичного університету. 

м. Харків, вул. Пушкінська, 27 03.06.2021

2 340,88 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9157&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина нежитлового приміщення на 1-му 
поверсі 5-ти поверхової будівлі
гуртожитку, загальною площею 2,50 м2, 
що перебуває на балансі Харківського
державного університету харчування та 
торгівлі

м. Харків, вул. 
Цілиноградська, 28

04.06.2021

255,89 грн

4 роки 11 місяців

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9199&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Частина нежитлового приміщення кухні на 
другому поверсі дев'ятиповерхової будівлі
гуртожитку, загальною площею 2 м2, що
обліковується на балансі Харківського
державного університету харчування та торгівлі

м. Харків, вул. 
Цілиноградська, 50-Б

10.06.2021

195,27 грн
4 роки 11 місяців

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9188&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлові приміщення площею 120,75 м2 на 
1-му поверсі та напівпідвал площею 165,30 м2

одноповерхової адміністративної будівлі , що
обліковується на балансі Куп'янського
міськрайцентр зайнятості

Харківська обл., м. Куп'янськ, 
вул. Харківська, 2

08.06.2021

4 370 грн
4 роки 11 місяців

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9186&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 1-
поверхової адміністративної будівлі загальною
площею 8 м2, що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби
України у м. Люботині Харківської області

Харківська обл.,                       
м. Люботин,                   
вул. Слобожанська, 5

04.06.2021

1 460,63 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9200&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 1-
поверхової адміністративної будівлі загальною
площею 40,30 м2, що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби
України у м. Люботині Харківської області.

Харківська обл.,                  
м. Люботин,                   
вул. Слобожанська, 5

04.06.2021

3 674,08 грн

5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9198&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_l

