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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди (9 шт.): водовипуск 1 
верховини, споруда регулююча, споруда рег. випр., 
гребля наг. ставку, дамба вир. ставку Івча, гребля 
земляна, водовипуск-водонапуск з/б, водовипуск-
водонапуск з/б, рибоуловлювач.

Вінницький р-н, с. Івча, 
в межах земель Івчанської с/р

19.08.2021

14 754,87 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/hidrosporudy-9-sht-ploshcheiu-0-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/hidrosporudy-9-sht-ploshcheiu-0-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове вбудоване приміщення

Нежитлове вбудоване приміщення № 13, площею
40,8 м², на 1-му поверсі двоповерхового
навчально-допоміжного корпусу.

м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 91/2

12.08.2021

977,57 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-40-8-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-40-8-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове вбудоване приміщення

Нежитлове вбудоване приміщення, площею 4,0 м², 
в одноповерховій прибудові 9-поверхового 
гуртожитку № 6.

м. Вінниця, 
вул. Келецька, 102 а

13.08.2021

10,04 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/nezhytlove-vbudovane-prymishchennia-hurtozhytku-6-ploshcheiu-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/nezhytlove-vbudovane-prymishchennia-hurtozhytku-6-ploshcheiu-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове вбудоване приміщення

Нежитлове вбудоване приміщення № 25, площею
28,8 м², в одноповерховій прибудові 9-поверхового 
гуртожитку № 6.

м. Вінниця,                                            
вул. Келецька, 102 а

13.08.2021

72,3 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/nezhytlove-vbudovane-prymishchennia-hurtozhytku-6-ploshcheiu-28-8-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/nezhytlove-vbudovane-prymishchennia-hurtozhytku-6-ploshcheiu-28-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові вбудовані приміщення

Нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 (12,8 м²), 
№ 2 (27,7 м²), № 3 (7,7 м²), № 4 (61,9 м²), № 5 
(10,1 м²), загальною площею 120,2 м², у підвалі
триповерхової адміністративної будівлі.

м. Жмеринка, 
вул. Центральна, 5

05.08.2021

5 347,7 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-120-2-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-120-2-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина нежитлового вбудованого
приміщення

Частина нежитлового вбудованого приміщення №ІІ, 
площею 104,0 м², у підвалі п'ятиповерхового
гуртожитку.

м. Бар, вул. Героїв Майдану, 
11/14

04.08.2021

6 201,56 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-104-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-104-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові вбудовані приміщення

Нежитлові вбудовані приміщення (на 1-му поверсі: 
част. № 21 (4,8 м²), на 5-му поверсі: № 2 (12,1 м²), 
№ 3 (15,8 м²), № 5 (15,5 м²), загальною площею
48,2 м², виробничо-ветеринарного комплексу.

м. Вінниця, вул. 
Максимовича, 19

04.08.2021

6 635,54 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-48-2-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-48-2-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група інвентарних об'єктів

Група інвентарних об’єктів вантажно-розвантажувальної
дільниці: будівля вагової загальною площею 78,4 м², 
службові приміщення загальною площею 119,2 м², 
залізнична під’їзна колія, прожекторні щогли, пожежний
резервуар, майданчик вантажопідйомний, відкритий
високий майданчик, підвищена колія для вивантажування
сипучих матеріалів, вигрібна яма.

Вінницька обл., Піщанський р-н, 
с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2

13.08.2021

65 604,97 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/budivlia-shch1-vahova-ploshcheiu-78-40-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/budivlia-shch1-vahova-ploshcheiu-78-40-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові вбудовані приміщення

Нежитлові вбудовані приміщення будівлі їдальні
загальною площею 311,8 м²: на 1-му поверсі –
298,2 м² (част. № 2 (31,0 м²), № 42 (20,8 м²), № 56 
– № 57 (54,2 м²), № 81 – № 82 (7,4 м²), №84 –
№86 (56,4 м²), № 92 – № 97 (128,4 м²), на 2-му 
поверсі – № 1 (13,6 м²).

м. Вінниця, вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 5а

12.08.2021

8 064,77 грн 5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-22-000044-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-22-000044-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові вбудовані приміщення

Нежитлові вбудовані приміщення, загальною
площею 62,6 м², у цокольному поверсі будівлі.

Вінницька обл., м. Козятин, 
вул. Грушевського, 64

20.08.2021

3 001,71 грн 5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210730-32179
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210730-32179


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове вбудоване приміщення

Нежитлове вбудоване приміщення, площею 9,2 м², 
у будівлі гуртожитку та їдальні.

Вінницька обл., м. Бар, 
вул. Героїв Майдану, 11/14

20.08.2021

1 076,93 грн 5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210730-71589
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210730-71589

