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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди державного 
майна – частини даху площею 15 м² будівлі 
головного корпусу оздоровчого комплексу 
«Маяк», що перебуває на балансі Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут».

Скадовський район, 
смт  Лазурне

03.08.2021

1 037,34 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khersonska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-15-kv-m-16/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Вбудовані приміщення 

Вбудовані приміщення загальною площею 60,5 м² 
на першому поверсі навчального корпусу № 2 
Херсонського державного університету.

м. Херсон, 
вул. Університетська, 27 05.08.2021 

5 181,23 грн 5 років

Дізнатисть більше

https://orenda.gov.ua/listing/khersonska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-5-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина нежитлового 
приміщення

 Продовження договору оренди державного майна 
– частини нежитлового приміщення загальною 
площею 14,17 м² на першому поверсі будівлі 
учбового корпусу № 3 Херсонського національного 
технічного університету.

м. Херсон, 
Бериславське шосе, 22

06.08.2021

1 263,87 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khersonska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-17-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина вбудованого 
приміщення

Продовження договору оренди частини 
вбудованого приміщення загальною площею 4 м² 
на першому поверсі триповерхової будівлі посту 
ЕЦ

Берисл р-н, с-т Біла Криниця, 
площа Привокзальна, 1

06.08.2021 

221,12 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khersonska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-83/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина вбудованого приміщення загальною 
площею 4 м² на другому поверсі двоповерхової 
будівлі посту ЕЦ

Скадов. р-н, с. Преображенка, 
вул. Привокзальна, 1в 

06.08.2021

222,52 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khersonska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-82/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Вбудовані нежитлові 
приміщення

Продовження договору оренди державного майна– 
вбудованих нежитлових приміщень (позначені на 
плані БТІ, як приміщення № 64, 65, 70, 71, 72, 74) 
загальною площею 215 м² п’ятого поверху 
адміністративної будівлі.

м. Херсон, 
вул. Кременчуцька, 69 10.08.2021 

17 827,37 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khersonska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-215-kv-m/


                                                                            

                    Орендне меню  
                                                                                                   orenda.gov.ua

Ми відкриті до співробітництва та спілкування 

Регіональне відділення 
Фонду державного майна 

в Херсонській області, АР Крим та м. 
Севастополі

Соціальні мережі
 

Facebook -page 

Telegram -channel 

Контакти:

0552 22 44 44

kherson@spfu.gov.ua

https://orenda.gov.ua/
https://www.facebook.com/khersoncrimea.spfu
https://t.me/kherson_SPFU

