
Оренда 
державного 
майна 
Інформаційний бюлетень 

Червень 2021 

                      Житомирська область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Гідротехнічна споруди ставка 

Продовження договору оренди від 27.02.2017 №1875 
нерухомого майна – гідротехнічної споруди ставка 
площею 37,3575га (шахтний водоскид з донним 
водовипуском, земляна гребля довжиною по гребеню 
482м), що перебуває на балансі Басейнового управління 
водних ресурсів річки Припять 

Коростенський р-н,  
с. Купеч, (басейн р.Уж) 

01.06.2021 

3 045,83 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/sporuda-ploshcheiu-0-kv-m-4/
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина будівлі 

Продовження договору оренди від 02.07.2014 №1549 
нерухомого майна – нежитлового приміщення площею 
13,1м² на першому поверсі адміністративної будівлі, що 
перебуває на балансі Управління державної 
казначейської служби України в Пулинському районі 
Житомирської області  

смт. Пулини,  
вул. Шевченка,130 

01.06.2021 

415,28 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-13-1-kv-m/
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина будівлі 

Продовження договору оренди від 20.02.2012 №1169 
нерухомого майна – нежитлових приміщень частини 
котельні №30 площею 265,4м², що перебуває на балансі 
Новоград- Волинської районної державної адміністрації 
Житомирської області 

м. Новоград-Волинський,  
вул. Відродження,1 

03.06.2021 

1 871,07 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-265-4-kv-m/
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина будівлі 

Продовження договору оренди від 05.03.2014 №1512 
нерухомого майна – нежитлового приміщення на 
технічному поверсі адміністративної будівлі площею 
11,5м², що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Житомирській області  

м. Житомир  
вул. Сціборського, 6а 

03.06.2021 

624,58 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-11-5-kv-m/
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина адмінбудівлі 

Оренда нежитлових приміщень – частини 
адміністративного приміщення площею130,8м²  

м. Коростень  
вул. Маяковського, 109 

 

08.06.2021 

137 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-12-000017-1
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Автогараж 

Оренда нежитлових приміщень – автогаража на 9 секцій 
площею 202,4м² 

м. Коростень  
вул. Маяковського, 109 

 

08.06.2021 

252 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-12-000018-1
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

Продовження договору оренди від 18.12.2002 №203/113 
нерухомого майна – нежитлових приміщень площею 
34,9м², на 1-му поверсі учбового корпусу, що 
перебувають на балансі Центру професійно-технічної 
освіти м. Житомира 

м. Житомир,  
вул. Селецька,5 

 

10.06.2021 

2 969,34 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-12-000037-3
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлові приміщення 

Продовження договору оренди від 01.02.2006 №369 
нерухомого майна – нежитлового приміщення учбового 
корпусу №2 площею 10,3м², що перебуває на балансі 
Центру професійно-технічної освіти м. Житомира 

м. Житомир,  
вул. Селецька,5 

 

10.06.2021 

764 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-12-000058-2
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина адмінбудівлі 

Продовження договору оренди від 14.02.2012 №1166 
нерухомого майна – частини приміщень адмінбудинку 
площею 65,3м², що перебуває на балансі Басейновго 
управлінн водних ресурсів річки Прип’ять 

м. Новград-Волинський,  
вул. Гетьмана Сагайдачного, 236 

 

15.06.2021 

1 306 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-65-3-kv-m-3/
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Нежитлове приміщення 

Електронний аукціон на право оренди нерухомого майна- 
нежитлового приміщення адмінбудівлі площею 20,8м², 
що перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби України в Ємільчинському районі 
Житомирської області 

смт. Ємільчине,  
вул. Соборна, 45 

15.06.2021 

11,18 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/nezhytlove-prymishchennia-adminbudivli-ploshcheiu-20-8-kv-m/
http://www.ukr.net/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Частина будівлі 

Продовження договору оренди від 03.02.2014 №1504 
нерухомого майна – нежитлового приміщення площею 
2,6м² (кімната №5) на першому поверсі 
адмінприміщення, що перебуває на балансі Головного 
управління ДПС у Житомирській області 

м. Коростишів,  
вул. Шевченка,1 

18.06.2021 

591,91 грн 
5 років 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-6-kv-m/
http://www.ukr.net/


Оренда 
державного 
майна 
Інформаційний бюлетень 

https://orenda.gov.ua/ 

ФДМУ у Житомирській області 

 
Адреса: 10008, м. Житомир,  
вул. Святослава Ріхтера 20 
Телефон: (0412) 42-04-20;  
Телефон-факс: (0412) 42-12-13;  
E-mail: zhytomyr@spfu.gov.ua 
https://fb.com/zhytomyr.spfu 
http://t.me/zhytomyr_spfu 
 

mailto:zhytomyr@spfu.gov.ua
https://fb.com/zhytomyr.spfu
http://t.me/zhytomyr_spfu
http://t.me/zhytomyr_spfu

