


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 171,4 м². 

м. Запоріжжя, вул. 
Немировича-Данченка/вул. 
Гастелло, 71/46

26.01.2022

5 177,35 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/zaporizka-obl/nezhytlovi-prymishchennia-z-1-po-6-budivli-lit-v-ploshcheiu-171-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група інвентарних об’єктів на о. Хортиця 

Група інвентарних об’єктів у складі: будівлі готелю 
площею 2853,6 м², будівлі ресторану площею 1 694,2 м², 
будівлі побутового корпусу площею 557,5 м², гаража 
площею 336,7 м², складу площею 318 м².

м. Запоріжжя, вул. Наукового
містечка, буд. 2, о. Хортиця

26.01.2022

501 256,67 грн 15 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=6671&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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Громадський будинок у Чорнобильській 
зоні відчуження

Громадський будинок площею 432,3 м² на балансі ДП 
«Центр організаційно-технічного і інформаційного 
забезпечення управління зоною відчуження».

Київська обл., м. Чорнобиль, 
вул. Кірова, буд. 7

27.01.2022

7 461 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/nezhytlovyi-hromadskyi-budynok-ploshcheiu-432-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщень

Частина приміщень загальною площею 655,4 м²
адміністративної будівлі на балансі ДП «Укрконверс» 
Міністерства оборони України.

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81 27.01.2022

52 354,43 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-655-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина громадського будинку

Частина громадського будинку «Стадіон» площею 90,8 м²
на балансі Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана».

м. Київ, проспект Перемоги, 
62-Б

27.01.2022

19 974,10 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-90-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гаражі

Будинок гаражів, площею 737,4 м² .

Вінницька обл., м. Немирів, 
вул. Українська, 2

27.01.2022

5 026,72 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/budynok-harazhiv-lit-b-ploshcheiu-737-4-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/lvivska-obl/nerukhome-maino-ploshcheiu-70-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/lvivska-obl/betonni-ploshchadky-vyrobnychi-ploshchadky-ploshcheiu-2566-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-pidvalu-hurtozhytku-ploshcheiu-351-6-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-administratyvnoi-budivli-litera-h-ploshcheiu-58-4-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/ivano-frankivska-obl/prymishchennia-ploshcheiu-139-1-kv-m/


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/kyivska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-4-kv-m-2/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3FY1ZwC 



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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