
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

ТРАВЕНЬ 2021 року
Харківськаобласть



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 кв. м на першому поверсі одноповерхової будівлі
посту ЕЦ залізничної станції Близнюки, яка обліковується
на балансі ВСП «Лиманське територіальне управління» 
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» та не увійшла до 
статутного капіталу АТ «Укрзалізниця», закріплена на 
праві господарського відання

Харківська область, смт
Близнюки, вул. Свободи, б. 3 д

11 травня 2021 року

6,20 грн
2 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-08-000045-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення - кім. №16 на 1-му 
поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу, 
загальною площею 8,60 кв. м, що обліковується
на балансі Регіонального центру професійної
освіти електротехнічних, машинобудівних та 
сервісних технологій Харківської області

м. Харків, пр. 
Московський, 19

05 травня 2021 року

890,00 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000003-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина цеху

Частина арматурного цеху загальною
площею 670,0 кв. м, який перебуває на 
балансі Державного підприємства
Міністерства оборони України «Харківський
завод залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

06 травня 2021 року

1 213,06 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

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_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина цеху

Частина одноповерхової будівлі арматурного 
цеху площею 250,0 кв. м,який перебуває на 
балансі Державного підприємства Міністерства
оборони України «Харківський завод 
залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

06 травня 2021 року

452,64 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5703&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина нежитлового вбудованого приміщення лінійно –
апаратного цеху площею 1,0 кв. м на 1-ому поверсі 1-
поверхової будівлі вокзалу залізничної станції Барвінкове, яка 
обліковується на балансі ВСП «Лиманське територіальне
управління» «Центр будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» та не 
увійшла до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця», закріплена
на праві господарського відання

Харківська область, м. Барвінкове, 
вул. Привокзальна, б. 1

11 травня 2021 року

18,69 грн
2 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5675&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Група інвентарних об’єктів

Група інвентарних об'єктів, що
складається з нерухомого майна 
загальною площею 1275,6 кв. м,яка
перебуває на балансі Державного 
підприємства «Харківське промислово-
торговельне підприємство» 

м. Харків, вул. 
Тарасівська, 6

06 травня 2021 року

17 805,44 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5676&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина нежитлового приміщення на 1-му 
поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, 
загальною площею 2,00 кв.м., що знаходиться на 
балансі Чугуєво – Бабчанського лісного коледжу

Харківська обл., Чугуївський р-н, 
смт. Кочеток, вул. Чугуївська, 43

05 травня 2021

421,43 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8886&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина приміщення вестибюлю на 2-му 
поверсі 4-х поверхової будівлі учбового
корпусу, загальною площею 5,0 кв.м, що
обліковується на балансі Харківського
національного університету
радіоелектроніки.

м. Харків, просп. Науки, 14 06 травня 2021 року

708,00 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8875&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлові приміщення цокольного 
поверху площею 647,4 кв.м та підвалу
площею 88,9 кв.м 5-ти поверхової
адміністративної будівлі, загальною
площею 763,30 кв.м.,що перебувають на 
балансі Українського державного 
університету залізничного транспорту.

м. Харків, вул. 
Алчевських, 30

12 травня 2021 року

72 552,22 грн
4 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8928&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина цеху

Частина цеха великопустотних виробів
загальною площею 1000,0 кв. м,, який
перебуває на балансі Державного 
підприємства Міністерства оборони України
«Харківський завод залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

07 травня 2021 року

2 174,12 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5701&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина приміщення вестибюлю 2-го 
поверху 6-ти поверхової будівлі
учбового корпусу, загальною площею
16,9 кв.м, що обліковується на балансі
Харківського національного
університету радіоелектроніки

м. Харків, просп. Науки, 14 06 травня 2021 року

2 284,00 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8876&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення (кім. № 4) площею
8,3 кв. м 1-ого поверху 2-поверхової 
адміністративної будівлі, що обліковується
на балансі Головне управління Пенсійного
фонду України в Харківській області

Харківська обл., смт Золочів, 
вул. Центральна, 18

12 травня 2021 року

14,47 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5755&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення кім. Д-23 на 
першому поверсі 4-поверхової будівлі
навчального корпусу, загальною площею
14,7 кв.м, що обліковується на балансі
Харківського національного університету
радіоелектроніки

м. Харків, просп. Науки, 14 06 травня 2021

2 081, 00 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8877&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина нежитлового приміщення блоку 
побутового обслуговування (к.№ 1-хол) на 
цокольному поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку № 1, загальною площею 8,40 м2, що
перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Харківська обл., Харківський район, 
сел. Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

07 травня 2021 року

550,81 грн
4 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8967&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Бокс

Бокс для мийки автомашин площею 100 кв. 
м, який перебуває на балансі Державного 
підприємства Міністерства оборони України
«Харківське управління механізації та 
будівництва»

м. Харків, вулиця Велика 
Панасівська, 218

12 травня 2021 року

278,71 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5694&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина нежитлових приміщень на 7-ому 
поверсі 8-поверхового навчального корпусу 
блоку кафедри фізвиховання з, переходом, 
загальною площею 20,4 кв.м., що перебуває
на балансі Харківського національного
університету міського господарства імені
О.М. Бекетова.

м. Харків, вул. 
Маршала Бажанова, 17

07 травня 2021 грн

1 996,00 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8982&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення кабінет № 95, 
площею 15,0 кв.м. на 5-ому поверсі та 
ділянка покрівлі, площею 10,00 кв.м. 
учбового корпусу медицини катастроф і 
військової медицини Харківського
національного медичного університету, що
обліковується на балансі Харківського
національного медичного університету.

м. Харків, вул. Трінклера, 12 14 травня 2021 року

2 606,76 грн
4 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8948&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 388,47 
кв.м, 1-ого поверху 3-поверхової 
виробничої будівлі «корпус 2 А», що
обліковується на балансі Державного 
науково – виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар»

м. Харків, вул. Рудика, 8 13 травня 2021 року

52,96 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5609&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Кімнати № 5, 6, 7, 8 загальною площею
68,4 кв. м 1-ого поверху 2-поверхового 
побутового корпусу, який обліковується
на балансі Державного підприємства
Міністерства оборони України
«Харківський завод залізобетонних
виробів»

м. Харків, вулиця Велика 
Панасівська, 220

14 травня 2021 року

158,63 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5693&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення (апаратної БС) на 
технічному поверсі (площею 18,0 кв.м.) та 
частина даху (площею 10,0 кв.м.) 4-
поверхового технологічного корпусу 
Національного фармацевтичного
університету, що перебуває на балансі
Національного фармацевтичного університету

м. Харків, вул. 
Валентинівська, 4

11 травня 2021 року

1 977,82 грн
4 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8990&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Корпус тихих вин

Корпус тихих вин (літ. В-4) загальною
площею 19299,9 кв. м,що обліковується
на балансі Державного підприємства
«Харківський завод шампанських вин»

м. Харків, вул. 
Лозівська, б. 20

24 травня 2021 року

3 104,40 грн
5 років, але не довшим ніж до 
моменту переходу права власності 
на ЄМК ДП «Харківський завод 
шампанських вин» при приватизації

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5728&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина цеху

Частина арматурного цеху площею 180 
кв. м, який обліковується на балансі
Державного підприємства Міністерства
оборони України «Харківський завод 
залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

17 травня 2021 року

325,90 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5700&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення № 15 «Пилорама» 
загальною площею 129.6 кв. м першого
поверху будівлі, що обліковується на балансі
Державної установи «Харківський слідчий
ізолятор»

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

21 травня 2021 року

29,81 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

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_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина нежитлового приміщення № 4 на 
цокольного поверху 3-поверхової будівлі
навчального корпусу, загальною площею
3,15 кв.м, що перебуває на балансі
Харківської державної академії культури

м. Харків, узвіз
Бурсацький, 4

13 травня 2021 року

2 141,89 грн
4 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9018&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина нежитлового приміщення – кімн.№33 
(пральня) 1-ого поверху 9-ти поверхової
будівлі гуртожитку № 1 Національного
юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого, загальною площею 3,00 м2, що
перебуває на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого

м. Харків, вул. Гвардійців
Широнінців, 43

14 травня 2021 року

313,82 грн
4 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8974&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина будівлі

Частина одноповерхової будівлі цеху 
багатопустотних виробів площею 434 кв. м, 
який обліковується на балансі Державного 
підприємства Міністерства оборони України
«Харківський завод залізобетонних виробів»

м. Харків, вулиця Велика 
Панасівська, 220

21 травня 2021 року

346,74 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5745&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлові приміщення загальною площею 163,0 кв. 
м, у т. ч. кімнати №№ 1, 2, 3 1-ого поверху та 
кімнати №№ 4, 5, 6 2-гого поверху 3-поверхового 
господарського корпусу, що обліковується на 
балансі Державного підприємства Міністерства
оборони України «Харківське управління механізації
та будівництва»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 218

20 травня 2021 року

5,60 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5797&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина будівлі

Частина будівлі складу площею 297,0 кв. м, 
яка перебуває на балансі Державного 
підприємства Міністерства оборони України
«Харківський завод залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

21 травня 2021 року

163,13 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5746&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення
Частина кімнати № 5 площею 38,7 кв. м, 
кімнати № 6 площею 81,8 кв. м, частини
кімнати № 7 площею 436,9 кв. м, загальною
площею 557,4 кв. м на 1-ому поверсі будівлі
виробничо-технічного комплексу, яка 
перебуває на балансі Державного 
підприємства Міністерства оборони України
«Харківське управління механізації та 
будівництва»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 218

21 травня 2021 року

2 647,27 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5747&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

На умовах погодинного використання державне
майно - підвальні приміщення кім. № № 14, 15, 43 
загальною площею 116,18 кв. м будівлі учбового
корпусу, що обліковується на балансі Державного 
навчального закладу «Регіональний центр 
професійної освіти інноваційних технологій
будівництва та промисловості»

м. Харків, бульвар Богдана 
Хмельницького, буд. 30

18 травня 2021 року

652,78 грн 5 років на умовах погодинного 
використання орендованого 
майна

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5690&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення загальною площею
60,0 кв. м 2-го поверху 2-поверхового 
учбового корпусу,що обліковується на 
балансі Державного навчального закладу 
«Регіональний центр професійної освіти
будівельних технологій Харківської
області»

м. Харків, вул. В. Зубенка, 39 26 травня 2021 року

6,00 грн
2 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5647&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення –кімн. № XXXV на 
цокольному поверсі 5-поверхового гуртожитку
№8, загальною площею 18,1 кв.м, що перебуває
на балансі Студентського містечка Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

м. Харків, вул. Академіка
Проскури, 2

18 травня 2021 року

1 325,00 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=9077&search_keyword%5Bid%5D=&search_keyword%5Btaxonomy%5D=&search_location_address%5Btext%5D=&search_location_address%5Bterm_id%5D=&search_location_address%5Btaxonomy%5D=&search_location_address%5Bcenter%5D=&search_location_address%5Bviewport%5D=&search_location_address%5Bzoom%5D=&search_location_address%5Bradius%5D=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина к. №30 на 1-му поверсі 9-ти 
поверхової будівлі гуртожитку №2, що
перебуває на балансі Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого

м. Харків, вул. Гвардійців
Широнінців, 43-а

18 травня 2021 року

306,96 грн
4 роки 11 місяців

Взяти участь в 
аукціоні

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=9101&search_keyword%5Bid%5D=&search_keyword%5Btaxonomy%5D=&search_location_address%5Btext%5D=&search_location_address%5Bterm_id%5D=&search_location_address%5Btaxonomy%5D=&search_location_address%5Bcenter%5D=&search_location_address%5Bviewport%5D=&search_location_address%5Bzoom%5D=&search_location_address%5Bradius%5D=0


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Частини полігону
залізобетонних виробів № 
4, який перебуває на 
балансі Державного 
підприємства Міністерства
оборони України
«Харківський завод 
залізобетонних виробів» 

№ лоту: 5704

м. Харків, вул. 
Велика Панасівська, 
220

134,0 кв. м 5 років 290,04 ГРН без ПДВ

Частина технічного
поверху (6 кв.м.) та 
частина покрівлі (10 кв.м.) 
9-поверхової будівлі
гуртожитку №2, що
перебуває на балансі
Національного
юридичного університету
імені Ярослава Мудрого 

№ лоту: 8986

м. Харків, вул. 
Гвардійців
Широнинців, 43-А

16,00 кв.м 4 роки 11 місяців 1 241,69 ГРН без ПДВ

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5704&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8986&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Нежитлове приміщення –
частина кімнати № 205 
ЛАЗ на другому поверсі
двоповерхової технічної
будівлі майданчика № 1 
ТРЛК-7 РСП 
«Київцентраеро», що
перебуває на балансі
Регіонального
структурного підрозділу
Київський районний центр 
«Київцентраеро» 
Державного підприємства
обслуговування
повітряного руху України. 

№ лоту: 8984

Харківська обл., смт. 
Печеніги, від
будинку № 143 по 
вул. Зінченка, в 
північному напрямку
1,9 км

1,0 кв.м 5 років 140,14 ГРН без ПДВ

Частина цеху, який
обліковується на балансі
Державного підприємства
Міністерства оборони 
України «Харківське
управління начальника 

робіт» № лоту: 5692

м. Харків, вулиця
Цементна, 2

67,4 кв. м 5 років 31,74 ГРН без ПДВ

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8984&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5692&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Бокс для ремонту 
автокранів, який
обліковується на балансі
Державного підприємства
Міністерства оборони 
України «Харківське
управління механізації та 

будівництва» № лоту: 
5696

м. Харків, вулиця
Велика Панасівська, 
218

140 кв. м 5 років 729,33 ГРН без ПДВ

Частина покрівлі та 
частина горищного
приміщення 4-х 
поверхового навчального
корпусу, що перебуває на 
балансі Харківського
національного
університету

радіоелектроніки № 
лоту: 8991

м. Харків, просп. 
Науки, 14

12,0 кв.м 4 роки 11 місяців 1 062,35 ГРН без ПДВ

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5696&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8991&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Частина покрівлі і частина
горищного приміщення 4-х 
поверхового корпусу 
гуртожитку № 1, що
перебуває на балансі
Харківського
національного
університету

радіоелектроніки № 
лоту: 8994

м. Харків, вул. 
Бакуліна, 10

7,0 кв.м 4 роки 11 місяців 624,25 ГРН без ПДВ

Споруди для зберігання
солі,яка обліковується на 
балансі Державного 
підприємства Міністерства
оборони України
«Харківський завод 
залізобетонних виробів» 

№ лоту: 5698

м. Харків, вулиця
Велика Панасівська, 
220

75 кв. м 5 років 11,57 ГРН без ПДВ

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=8994&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5698&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Частина нежитлового
приміщення технічного
поверху площею 10,8 кв.м
та частина даху площею
7,0 кв.м п’ятиповерхової
будівлі учбово-
лабораторного корпусу, 
що перебуває на балансі
Харківського
національного медичного

університету № лоту: 
9014

м. Харків, просп. 
Науки, 4

17,8 кв.м 5 років 1 724,91 ГРН без 
ПДВ

Частина покрівлі 9-
поверхової будівлі
гуртожитку №5, що
перебуває на балансі
Харківського
національного аграрного 
університету ім. В.В. 

Докучаєва № лоту: 
9007

Харківська обл., 
Харківський р-н, cел. 
Докучаєвське, 
учбове місто ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва

7,5 кв.м 5 років 446,87 ГРН без ПДВ

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9014&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9007&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Частина даху
п’ятиповерхової
адміністративної будівлі, 
що обліковується на 
балансі Державного 
підприємства «Державний
інститут по проектуванню
підприємств коксохімічної

промисловості» № лоту: 
9021

м. Харків, вул. 
Сумська, 60

16,80 кв.м 5 років 4 224,89 ГРН без ПДВ

Частина нежитлового
приміщення коридору 
№29 1-го поверху 4-
поверхової будівлі
головного навчального
корпусу з актовою залою 

№ лоту: 9029

м. Харків, вул. 
Чкалова, 17

1,00 кв.м 5 років 426,72 ГРН без ПДВ

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9021&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9029&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Частина нежитлового
приміщення коридору №5 
1-го поверху 2-поверхової 
будівлі центральної

прохідної № лоту: 
9023

м. Харків, вул. 
Чкалова, 17

1,00 кв.м 5 років 426,72 ГРН без ПДВ

Частина покрівлі площею
14,0 кв.м і частина
горищного приміщення
площею 6,0 кв.м
різноповерхової (8-12) 
будівлі учбового корпусу, 
що перебуває на балансі
Харківського
національного
університету ім. В.Н. 

Каразіна № лоту: 9066

м. Харків, майдан 
Свободи, 6

20,0 кв.м 4 роки 11 місяців 1 943,80 ГРН без ПДВ

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9023&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9066&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Частина покрівлі 9-ти 
поверхової будівлі
гуртожитку № 2, що
обліковується на балансі
Харківської медичної
академії післядипломної

освіти № лоту: 9011

м. Харків, вул. 
Амосова, 18

21,6 кв.м 5 років 1 632,70 ГРН без ПДВ

Частина бетонної
площадки (фундамент) -
22,10 кв.м., господарча
будівля (контейнер) - 15,5 
кв.м., бетонний стовп (1 
шт.) (далі - Майно), що
перебуває на балансі
Головного управління
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у 
Харківській області

№ лоту: 9083

Харківська обл., 
Нововодолазький р-
н, смт. Нова 
Водолага, пров. 
Манюшко, 2

37,60 кв.м 4 роки 11 місяців 702,15 ГРН без ПДВ

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9011&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=9083&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Частина верхньої будови
під’їзної колії № 18 станції
Барвінкове, що
обліковується на балансі
структурного підрозділу
«Слов’янська дистанція
колії» регіональної філії
«Донецька залізниця» АТ 
«Укрзалізниця», яка не 
увійшла в статутний
капітал АТ «Укрзалізниця» 
та закріплена на праві
господарського відання

№ лоту: 5752

Харківська область, 
м. Барвінкове, 
вулиця відсутня
(координати об’єкта
оренди - широта 
48.896510, довгота
37.016611)

довжина 17 пог. м 5 років 15,15 ГРН без ПДВ

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=5752&search_keyword%5Bid%5D=&search_keyword%5Btaxonomy%5D=&search_location_address%5Btext%5D=&search_location_address%5Bterm_id%5D=&search_location_address%5Btaxonomy%5D=&search_location_address%5Bcenter%5D=&search_location_address%5Bviewport%5D=&search_location_address%5Bzoom%5D=&search_location_address%5Bradius%5D=0

