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Група інвентарних об'єктів 

Група інвентарних об'єктів загальною площею 1 275,6 м², 
яка перебуває на балансі ДП «Харківське промислово-
торговельне підприємство».

Адреса
м. Харків, вул. Тарасівська, 
6

Стартова ціна оренди
17 805,44 грн

Дата аукціону
06.05.2021

Строк оренди
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/prym-1-pov-prym-2-pov-ploshcheiu-1262-7m-vyrob-budynku-ploshcheiu-1262-7-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина цеху

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

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

06.05.2021

1 213,06 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-armaturnoho-tsekhu-inv-3-ploshcheiu-670-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина цеху

Частина будівлі арматурного цеху площею 250 м², який 
перебуває на балансі ДП Міністерства оборони України 
«Харківський завод залізобетонних виробів». 

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

06.05.2021

452,64 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-odnopoverkhovoi-budivli-armaturnoho-tsekhu-inv-3-ploshcheiu-250-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина полігону

Частина полігону залізобетонних виробів, площею
134 м², який перебуває на балансі ДП Міністерства
оборони України «Харківський завод залізобетонних
виробів».

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

06.05.2021

290,04  грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-polihonu-zalizobetonnykh-vyrobiv-4-inv-033-ploshcheiu-134-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Будівля їдальні площею 820 м², яка обліковується на 
балансі Структурного підрозділу «Волноваське 
локомотивне депо» регіональної філії «Донецька 
залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Донецька обл., м. Волноваха, 
вул. Пушкіна, 25

06.05.2021

12 221,32 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/donetska-obl/yidalnya-ploshcheiu-820-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина цеху

Частина цеху великопустотних виробів загальною 
площею 1000 м², який перебуває на балансі ДП 
Міністерства оборони України «Харківський завод 
залізобетонних виробів».

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

07.05.2021

2 174,12 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastynu-tsekha-velykopustotnykh-vyrobiv-inv-1-lit-r-1-ploshcheiu-1000-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 51,48 м², яке перебуває на балансі 
ДП " Науково - виробниче об’єднання "Павлоградський 
хімічний завод».

Дніпропетровська обл., м. 
Павлоград, вул. Заводська, 49

07.05.2021

18 811,32 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-51-48-kv-m/


Замощення 

Замощення площею 1 420 м2 на балансі 
Дніпропетровського регіонального інституту ДУ 
Національної академії державного управління при 
Президентові України. 

� Адреса 
м. Дніпро, вул. Гоголя, 
29 

ct) Стартова ціна оренди 
49 грн 

ggaa Дата аукціону 
aag 

11.05.2021 

@ Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/zamoshchennia-ploshcheiu-1420-kv-m/


Приміщення 

ф Нежитлове приміщення площею 118,6 м
2

• 

� Адреса 
м. Київ, вул. 
Васильківська, 1 

t8' Стартова ціна оренди 
l!J 

5 305,89 грн

ggaa Дата аукціону 
aag 

11.05.2021 

@ Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-118-6-kv-m/


Приміщення 

Приміщення площею 180,4 м2
, що обліковується на 

балансі ДП Український державний інститут з 
проектування об'єктів дорожнього господарства 
«Укрдіпродор». 

� Адреса 
м. Київ, проспект 
Повітрофлотський, 39/1 

t8' Стартова ціна оренди 
l!J 

2 461,02 грн

ggaa Дата аукціону 
aag 

11.05.2021 

@ Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-180-4-kv-m/


Частина приміщення 

Частина нежитлового приміщення загальною 
площею 76,5 м

2
• 

� Адреса 
Полтавська обл., м. Хорол, 
вул. Незалежності, 21 А 

t8' Стартова ціна оренди 
l!J 

2 033,50 грн

ggaa Дата аукціону 
aag 

11.05.2021 

@ Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-76-5-kv-m-3/


Частина приміщення 

ф Частина приміщення загальною площею 48,75 м
2

• 

� Адреса 
м. Полтава, вул. Пушкіна, 103 

t8' Стартова ціна оренди 
l!J 

5 649,53 грн

ggaa Дата аукціону 
aag 

12.05.2021 

@ Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-48-75-kv-m/


/ 
Приміщення 

Продовження договору оренди приміщень, 
загальною площею 429,2 м2

, що перебувають на 
балансі Управління адміністративних будинків 
Господарсько-фінансового департаменту 
Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

� Адреса 
м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5А 

t8' Стартова ціна оренди 
l!J 

157 309, 15 грн 

ggaa Дата аукціону 
aag 

12.05.2021 

@ Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-429-2-kv-m/


Бокс для мийки автомашин 

Бокс для мийки автомашин, площею 1 ОО м2
, який 

перебуває на балансі ДП Міністерства оборони 
України «Харківське управління механізації та 
будівництва». 

� Адреса 
м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 218 

t8' Стартова ціна оренди 
l!J 

278,81 грн

ggaa Дата аукціону 
aag 

12.05.2021 

@ Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/boks-dlia-myiky-avtomashyn-inventranyi-52-ploshcheiu-100-kv-m/


Бокс для ремонту автокранів 

Бокс для ремонту автокранів площею 140 м2
, який 

перебуває на балансі ДП Міністерства оборони 
України «Харківське управління механізації та 
будівництва». 

� Адреса 
м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 218 

t8' Стартова ціна оренди 
l!J 

729,33 грн 

ggaa Дата аукціону 
aag 

14.05.2021 

@ Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/boks-dlia-remontu-avtokraniv-inventarnyi-48-ploshcheiu-140-kv-m/


Павільйон ВДНГ 

Павільйон № 1 б, загальною площею 1 236,7 м2
, що 

обліковується на балансі Національного комплексу 
«Експоцентр України». 

� Адреса 
м. Київ, проспект Академіка 
Глушкова, 1 

t8' Стартова ціна оренди 
l!J 

105 669,99 грн

ggaa Дата аукціону 
aag 

14.05.2021 

@ Строк оренди 
9 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/pavilion-16-ploshcheiu-1236-7-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3xNtXbL 



Ми відкриті до співробітництва та 
спілкування

Прес-служба ФДМУ

(044) 200-30-33
press@spfu.gov.ua

ФДМУ

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua
https://twitter.com/SPFUkraine?lang=uk

https://t.me/orenda_gov_ua

Інформаційні бюлетені аукціонів 
з оренди на сайті ФДМУ

http://bit.ly/3krg9Na
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