


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення на 1-му поверсі корпусу ДУ «Головний 
медичний центр Міністерства внутрішніх справ 
України» загальною площею 25,1 м².

м. Київ, вул. Бердичівська, 1 30.11.2021

5 368,66 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/likuvalne-prymishchennia-ploshcheiu-25-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Частина приміщення площею 150 м² будівлі складу, що 
перебуває на балансі ДП Міністерства оборони 
України «Харківська контора матеріально-технічного 
забезпечення».

м. Харків, вул. Цементна,3 30.11.2021

151,76 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-skladu-4-lit-d-1-ploshcheiu-150-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Частина будівлі механічної майстерні загальною 
площею 175,9 м², що перебуває на балансі ДП 
Міністерства оборони України «Харківський завод 
залізобетонних виробів».

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська 220

30.11.2021

1 548 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-nezhytlovoi-budivli-mekhanichnoi-maisterni-ploshcheiu-175-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівлі та споруди

Будівлі та споруди гаражу загальною площею 
1905,6 м², що перебувають на балансі ДСП 
«Чорнобильська АЕС»

Київська обл., м. Славутич, 
вул. Військових
будівельників, 5

30.11.2021

1 315,83 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/budivli-ta-sporudy-harazhu-ploshcheiu-1905-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди ставу Польова гребля 2.

Тернопільська обл., в межах 
земель Почаївської ОТГ, за 
межами с. Комарин

01.12.2021

5 651,50 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/ternopilska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-ploshcheiu-0-kv-m-6/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 809,78 м² першого поверху 
будівлі корпусу, що перебуває на балансі Державного 
науково-виробничого підприємства «Об’єднання 
Комунар».

м. Харків, вул. Рудика,8 01.12.2021

18 577,97 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/50-0348886930384-36-28346229835224-ploshcheiu-809-78-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 668,8 м² на балансі НМУ імені О.О. 
Богомольця (погодинно, 48 годин на місяць).

м. Київ, проспект Перемоги 
34

01.12.2021

10 076,67 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-668-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Вбудовані приміщення

Вбудовані приміщення загальною площею 40 м² на 3-
му поверсі триповерхової адміністративної будівлі.

Вінницька обл., м. Бар, вул. 
Героїв Майдану, 20

02.12.2021

2 712,40 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/nerukhome-maino-ploshcheiu-40-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Складський майданчик

Складський майданчик площею 7650 м². 

Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Сухолиманська 60-Б

02.12.2021

1 423,25 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/odeska-obl/chastyna-skladskoho-maidanchyka-iv-ploshcheiu-8957-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівлі

Будівля виробничого корпусу, складське приміщення, 
віварій, площею 479,2 м².

м. Дніпро, вул. Літня, 3 03.12.2021

9 665,37 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/budivlia-vyrobnychoho-korpususkladske-prymishchenniavivarii-ploshcheiu-479-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди рибогосподарської
технологічної водойми ставу с. Новолабунь на балансі
ДП «Укрриба».

Хмельницька обл., Шепетівський
р-н, с. Новолабунь

03.12.2021

11 042,05 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/hts-rtv-stavu-s-novolabun-ploshcheiu-0-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-harazhupokryttia-asfaltove-bilia-harazha-ploshcheiu-1129-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/admin-pobutova-bidivlia-obsluh-pryznachenniakorpus-31-a-ploshcheiu-424-3-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-budivli-armaturnoho-tsekhu-ploshcheiu-2210-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/ternopilska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-nah-stavu-hlynna-ploshcheiu-0-kv-m/


Примiщення будiвлi складу 

Примiщення будiвлi складу № 5 «Червонi пакгаузи» 
загальною площею 169,3 м2

, що облiковуЕться на 
балансi ДП «Одеський морський торговельний 
морський порт». 

� Адреса 
м. Одеса, площа Митна 1 /1 

(Ь Стартова цiна оренди 
5 552,46 грн

ggaa Дата аукцiону 
аа9 

07.12.2021 

@ Строк оренди 
5 рокiв 

Дiзнатись бiльше 

https://orenda.gov.ua/listing/odeska-obl/sklad-5-chervoni-pakhauzy-ploshcheiu-169-3-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/prymishchennia-budivli-vyrobnycho-tekhnichnoho-kompleksu-ploshcheiu-557-4-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-vyrobnychoho-prymishchennia-ploshcheiu-400-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-18-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/odeska-obl/navchalno-laboratornyi-korpus-ploshcheiu-80-3-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/ternopilska-obl/hidrosporuda-ploshcheiu-0-kv-m-6/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3I2f22v 



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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