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Група інвентарних об'єктів 

Група інвентарних об'єктів загальною площею 1275,6 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

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000041-1


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

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000007-1


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

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000014-1


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

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000017-1


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

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-08-000040-1


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

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-13-000010-1


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

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-07-000091-1


https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-000012-1


https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-13-000049-3


https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-13-000046-3


https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000039-2


https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-16-000079-1


https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-000041-3


https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-16-000047-1


https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-19-000095-1


https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000080-2


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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