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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 11,4 м², що обліковується 
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській області.

м. Івано-Франківськ, вул. 
Каховська,15

20.07.2021

1 763,58 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/ivano-frankivska-obl/budivlia-polikliniky-ploshcheiu-11-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 40,3 м², що обліковується на балансі 
Національного університету «Чернігівська політехніка».

м. Чернігів, вул. П'ятницька, 
39

20.07.2021

101,09 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/nezhytlove-prymishchennia-deviatypoverkhovoi-adminbudivli-ploshcheiu-40-3-kv-m/


Дата аукціону

Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 23,87 м² першого поверху холу 
семиповерхової будівлі стоматологічного центру 
Харківського національного медичного університету.

22.07.2021
Адреса
м. Харків, проспект 
Перемоги 51

Стартова ціна оренди
222 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/prymishchennia-universytetskoho-stomatolohichnoho-tsentru-ploshcheiu-23-87-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 10,9 м², що 
обліковується на балансі Державної установи 
«Державний науково-дослідний і проектний інститут 
основної хімії».

м. Харків, вул. Мироносицька, 
25

22.07.2021

8,64 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/nezhytlove-prymishchennia-kimnata-9-v-laboratornomu-korpusi-ploshcheiu-10-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 206 м² першого поверху 
будинку гуртожитку, пам’ятки архітектури, що 
обліковується на балансі Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут».

м. Харків, вул. Пушкінська 79 23.07.2021

16 693,29 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/nezhytlovi-kim-1-123-1-133-khkhkhi-hurtozhytku-1-ploshcheiu-206-kv-m/


Адреса

Стартова ціна оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди риборозплідника.

Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, с. 
Успенка та с. Куцеволівка

24 449,81 грн

Дата аукціону
27.07.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kirovohradska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-lymanu-trh-nahulnykh-staviv-ploshcheiu-0-kv-m/


Адреса

Стартова ціна оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення на третьому поверсі будівлі 
«Паркінг (блок Б)» площею 6 м², на балансі ДП МА 
«Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

395,73  грн

Дата аукціону
28.07.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-3-2-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-6-kv-m/


Адреса

Стартова ціна оренди

Приміщення

Приміщення, площею 130,8 м², що обліковується на 
балансі ДП «СВЦ».

м. Київ, вул. Хорива 24 а

7 457,46 грн

Дата аукціону
29.07.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-130-8-kv-m/


Адреса

Стартова ціна оренди

Приміщення

Приміщення, площею 61,1 м², за адресою: місто 
Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ 17, що обліковується на 
балансі Київського фахового коледжу електронних 
приладів.

м. Київ, вулиця Іоанна 
Павла ІІ 17

3 097,86 грн

Дата аукціону
29.07.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/hospodarska-budivlia-ploshcheiu-61-1-kv-m/


Адреса

Стартова ціна оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Приміщення №3-2 на третьому поверсі будівлі 
«Паркінг (блок Б)» площею 4 м² на балансі ДП МА 
«Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

263,82 грн

Дата аукціону
29.07.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-3-2-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-4-kv-m/


Адреса

Стартова ціна оренди

Будівля

Будівля двоповерхова площею 1198,8 м² з прохідною 
площею 36 м² та водонапірною вежею площею 38,5 м², 
що обліковуються на балансі ДП "СПЕЦАГРО".

м. Київ, вулиця Іоанна 
Павла ІІ 17

16 238,70 грн

Дата аукціону
29.07.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/budivlia-dvopoverkhova-z-prokhidnoiu-ta-vodonapornoiu-vezheiu-ploshcheiu-1273-3-kv-m/


Адреса

Стартова ціна оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення на другому будівлі «Паркінг 
(блок Б)», площею 2 м² на балансі ДП МА 
«Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

131,91 грн

Дата аукціону
30.07.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-2-2-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3eyly3V 



Ми відкриті до співробітництва та 
спілкування

Прес-служба ФДМУ

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

ФДМУ

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua
https://twitter.com/SPFUkraine?lang=uk

https://t.me/orenda_gov_ua

Інформаційні бюлетені аукціонів 
з оренди на сайті ФДМУ

http://bit.ly/3krg9Na
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