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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/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 85,68 м² на цокольному 
поверсі адміністративної будівлі Міністерства 
закордонних справ України.

м. Київ, Михайлівська площа, 1 13.12.2021

19 796,03 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-administratyvnoi-budivli-ploshcheiu-85-68-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гараж

Гараж на 2 бокси площею 60,2 м², що перебуває на 
балансі Державного навчального закладу 
«Сєвєродонецьке вище професійне училище».

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
проспект Центральний,17

13.12.2021

908,72 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/luhanska-obl/harazh-na-2-boksy-ploshcheiu-60-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення будівлі свинарника загальною площею
619,9 м².

Запорізька обл., смт Якимівка, 
вул. Чкалова 7

14.12.2021

4 155,82 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/prymishchennia-z-1-po-7-budivli-svynarnyka-lit-e-1-ploshcheiu-619-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення у підвалі будинку площею 320 м², що 
обліковується на балансі ДП «Укркомунобслуговування».

м. Київ, вул. Велика 
Житомирська, 9

14.12.2021

89 401 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovy-prymishchennia-v-pidvali-budynku-ploshcheiu-320-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної 
водойми нагульного ставу «Харліївка», що перебуває на 
балансі ДП «Укрриба».

Житомирська обл., на території
Андрушківської ОТГ с. Харліївка

14.12.2021

14 890,08 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/hidrotekhnichna-sporuda-ploshcheiu-0-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної 
водойми нагульного ставу «Красногорівка», що 
перебуває на балансі ДП «Укрриба».

Житомирська обл., 
с. Красногірка

14.12.2021

3 158,57 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-ploshcheiu-0-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної 
водойми нагульного ставу «Строків», що перебуває на 
балансі ДП «Укрриба».

Житомирська обл., с. Строків, 
вул. Центральна,45

14.12.2021

8 681,24 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/hidrotekhnichna-sporuda-ploshcheiu-0-kv-m-2/


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

16.12.2021

8 049,80 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=6448&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


Вбудовані приміщення

Вбудовані приміщення загальною площею 66,5 м² на 
першому поверсі громадсько-побутового корпусу.

Адреса
Вінницька обл., смт Крижопіль, 
вул. Чабанюка, 7

Стартова ціна оренди
2 757,75 грн

Дата аукціону
17.12.2021

Строк оренди
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/nezhytlovi-vbudovani-prymishchennia-ploshcheiu-66-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 800 м² будівлі навчально-
експериментальних майстерень Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут».

м. Харків, вул. Чкалова 17 17.12.2021

20 073,46 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyny-kimnat-ta-nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-800-kv-m/


Дата аукціону

Строк оренди

Склад

Склад площею 307,2 м².

17.12.2021
Адреса
Хмельницька обл., м. Славута, 
вул. Козацька,122

Стартова ціна оренди
1 793,15 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/sklad-ploshcheiu-307-2-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3oqQto4 



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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