
Оренда

державного  

майна
lнформацiйний бюлетень

Кіровоградська область
червень 2021 року



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлові приміщення

Продовження договору оренди нерухомого майна: 
нежитлові приміщення загальною площею 25,5 м², 
що знаходяться в одноповерховій будівлі 
приймальника-розподільника 

м. Кропивницький, вул. 
Бобринецький шлях, 109

03.06.2021 року

662,40 грн
4 роки 11 місяців

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=9207&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_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди державного 

майна: частина приміщення площею 2 м², що 
знаходиться на технічному поверсі гуртожитку №1 

м. Кропивницький, 
Студентський бульвар, 19 

03.06.2021 року

299,33 грн

5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=9183&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_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення

Нежитлове приміщення площею 12,82 м², 
що знаходиться на першому поверсі 
адміністративної будівлі 

смт Новгородка, 
вул. Криворізька, 10 

04.06.2021 року

3,42 грн

5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=5874&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_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлові приміщення

Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі 
дитячого приймальника (літ. А, А1, а, а1, а2) 
загальною площею 410,6 м²

м. Кропивницький, 
вул. Бобринецький шлях, 24

04.06.2021 року

4 151,72 грн

2 роки 11 місяців

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=7596&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_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщень

Продовження договору оренди державного 
майна: частина приміщень загальною площею 
165,06 м², що знаходиться у напівпідвальному 
поверсі учбового корпусу 

м. Кропивницький, площа 
Дружби народів, 2 

08.06.2021 року

9 491,47 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=9241&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_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди державного майна: 
частина приміщення площею 2 м², що знаходиться 
на технічному поверсі гуртожитку №4 

м. Кропивницький, 
вул. Полтавська, 37

11.06.2021 року

302,91 грн

5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=9280&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_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди державного майна: 
частина приміщення площею 2 м², що знаходиться 
на технічному поверсі гуртожитку №3

м. Кропивницький, 
вул. Полтавська, 35 

11.06.2021 року

302,91 грн

5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=9279&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_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина нежитлового приміщення

Продовження договору оренди нерухомого 
майна: частина нежитлового приміщення 
площею 2 м², що знаходиться на першому 
поверсі адміністративної будівлі 

м. Олександрія, просп. 
Соборний, 126 А 

11.06.2021 року

406,97 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=9278&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_l


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина даху

Укладення договору оренди державного майна: 
Частина даху адміністративної будівлі 
площею 2 м²

м. Кропивницький, 
вул. Глинки, 2

15.06.2021 року

297,74 грн

2 роки 11 місяців

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=8371&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_l

