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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 61,3 м² першого поверху будівлі 
Дослідницьких майстерень, що обліковується на 
балансі ДП «УХІН».

м. Харків, вул. Весніна, 12 16.11.2021

1 650,30 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/kimnata-12-ploshcheiu-61-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 66,1 м² на першому поверсі 
будівлі Районного управління ГУ Національної поліції у 
м. Києві.

м. Київ, вул. Червоноткацька, 2 17.11.2021

2 428,02 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/budivlia-raionnoho-upravlinnia-litera-a-ploshcheiu-66-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 356,8 м² адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Філії «Західна» 
Концерну «Військторгсервіс».

м. Львів, вул. Плугова,12а 18.11.2021

446,99 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/lvivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-356-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Частина приміщення площею 136 м² на балансі ДП 
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний 
завод імені О.М. Макарова».

м. Дніпро, вул. 
Криворізька,16-Б

18.11.2021

1 977,12 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-136-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Частина будівлі площею 470 м² на балансі ДП 
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний 
завод імені О.М. Макарова».

м. Дніпро, вул. Криворізька,1 18.11.2021

16 710,18 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-470-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля

Будівля загону спортивно-оздоровчої бази «Фортуна» 
площею 222,8 м².

м. Чернігів, вулиця Урочище 
Святе, 26

18.11.2021

4 935,52 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/budivlia-zahonu-8-9-sportyvno-ozdorovchoi-bazy-fortuna-ploshcheiu-222-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 672,3 м² на балансі Дніпровської
митниці.

Дніпропетровська обл., м. 
Покров, вул. Зонова,20

19.11.2021

16 099,61 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-672-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди рибогосподарської
технологічної водойми – нагульного ставка «Пустяк».

Хмельницька обл., 
Великозозулинецька с/рада

19.11.2021

3 448,23 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/hts-rybohosp-vodoimy-nahulnoho-stavka-pustiak-ploshcheiu-0-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 49,3 м² на балансі Харківського
національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова.

м. Харків, вул. Маршала 
Бажанова, 17

19.11.2021

1 784,19 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-kimn-12-ploshcheiu-49-3-kv-m/


https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=6453&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_location_address%5Bcenter%5D=&search_location_address%5Bviewport%5D=&search_location_address%5Bzoom%5D=&search_location_address%5Bradius%5D=0


https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/prymishchennia-budivli-nasosnoi-stantsii-3-13-ploshcheiu-117-kv-m/


Будiвлi та споруди санаторiю 

Будiвлi та споруди санаторiю «Гопри» загальною 

площею 7103,8 м
2

• 

� Адреса 
Херсонська обл., м. Гола 
Пристань, вул. Санаторна, 72 

1Ь'. Стартова цiна оренди 
l!.I 

200 023,01 грн 

ggaa Дата аукцiону 
aag 

23.11.2021 

ф Строк оренди 
15 рокiв 

Дiзнатись бiльше 

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=6256&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_location_address%5Bcenter%5D=&search_location_address%5Bviewport%5D=&search_location_address%5Bzoom%5D=&search_location_address%5Bradius%5D=0


https://orenda.gov.ua/listing/kirovohradska-obl/nezhytlova-budivlia-zernoskhovyshcha-ta-tik-ploshcheiu-1854-9-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-25-8-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/dvopoverkhova-prybudova-do-holovnoho-korpusu-ploshcheiu-397-86-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-238-4-kv-m/


Частина будівлі 

Частина будівлі площею 1106,82 м2 на балансі ДТЗЕ 
імені Є.О.Патона. 

� Адреса 
м. Дніпро, вул. Володимира 
Моссаковського,2-А 

ct) Стартова ціна оренди 
885,90 грн 

ggaa 
aag 

Дата аукціону 
26.11.2021 

ф Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/maisternia-zi-sportyvnym-blokom-ploshcheiu-1106-82-kv-m/


Група інвентарних об'єктів в порту 

Група інвентарних об'єктів, загальною площею 4571, 1 м2

на балансі ДП «Одеський морський торговельний порт». 

� Адреса 
м. Одеса, Митна площа, 1 /1 

ІЬ'. Стартова ціна оренди 
l!.I 138 410,22 грн 

ggaa 
aag 

Дата аукціону .
26.11.2021 

ф Строк оренди 
5 років 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=6339&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_location_address%5Bcenter%5D=&search_location_address%5Bviewport%5D=&search_location_address%5Bzoom%5D=&search_location_address%5Bradius%5D=0


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/30rz4Ck



Ми відкриті до співробітництва та 
спілкування

Прес-служба ФДМУ

(044) 200-30-33
press@spfu.gov.ua   

ФДМУ

Facebook
Twitter

Telegram

Інформаційні бюлетені аукціонів 
з оренди на сайті ФДМУ

http://bit.ly/3krg9Na

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua
https://twitter.com/SPFUkraine?lang=uk
https://t.me/orenda_gov_ua
http://bit.ly/3krg9Na
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