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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 62,7 м², що розміщене в 
півпідвальному приміщенні гуртожитку, що перебуває на 
балансі Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького.

м. Львів, вул. Мечнікова, 8б 01.06.2021

4 024,68 грн 3 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/lvivska-obl/chastyna-hurtozhytku-ploshcheiu-62-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 51,48 м², що перебуває на балансі 
ДП «Науково - виробниче об’єднання «Павлоградський 
хімічний завод».

Дніпропетровська обл., м. 
Павлоград, вул. Заводська, 49

01.06.2021

9 405,66 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-51-48-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівлі і споруди

Комплекс будівель і споруд площею 1796 м², що 
обліковуються на балансі Головного управління 
Національної поліції в Донецькій області.

Донецька обл., с. Урзуф, 
вул. Набережна, 79

02.06.2021

6 831,58 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/donetska-obl/korpus-a-2-korpus-d-1-vbyralnia-p-1-umyvalnyk-s-1-ploshcheiu-1796-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі цеху

Частина будівлі арматурного цеху площею 310 м², що 
перебуває на балансі ДП Міністерства оборони України 
«Харківський завод залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

03.06.2021

561,27 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-armaturnoho-tsekhu-inv-3-lit-sh-1-2-ploshcheiu-310-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення пилорами площею 129,6 м² першого поверху 
будівлі, що обліковується на балансі Державної установи 
«Харківський слідчий ізолятор».

м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 99

04.06.2021

2 298,90 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/nezhytlove-prymishchennia-15pylorama-ploshcheiu-129-6-kv-m/


Адреса

Стартова ціна оренди

Приміщення магазину

Аукціон із зниженням стартової ціни з оренди двоповерхової 
будівлі універсального магазину, площею 1841,7 м², що 
обліковується на балансі Державної установи «Державний 
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»

Донецька обл., смт Донське, 
вул. Заводська, 43

3 022,82 грн

Дата аукціону
04.06.2021

Строк оренди
3 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/donetska-obl/dvopoverkhova-budivlia-universalnoho-mahazynu-lit-4n-2-ploshcheiu-1841-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення площею 20,5 м².

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 
24

07.06.2021

1 889,05 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-20-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Вбудовані приміщення з ганком загальною площею 78,6 м²
магазину «Чорнобильський», що обліковується на балансі 
Структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство 
робочого постачання «Енерготорг» та не увійшов до 
статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

Донецька область, м. 
Курахове, вул. Пушкіна, 1А

08.06.2021

17,53 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/donetska-obl/mahazyn-chornobylskyi-ploshcheiu-78-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Вбудованое приміщення загальною площею 672,3 м², що 
перебуває на балансі Дніпровської митниці 
Держмитслужби.

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

08.06.2021

8 640,47 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Дата аукціону

Строк оренди

Приміщення

Частина вбудованого приміщення площею 10 м² та частини 
даху площею 4 м² будівлі Палацу культури «Металург», що 
перебуває на балансі ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський 
трубопрокатний завод».

08.06.2021
Адреса
м. Дніпро , пр. Петра 
Калнишевського, 27к

Стартова ціна оренди
821,66 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/dakh-23-poverkh-3-okh-poverkhovoi-budivli-ploshcheiu-14-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Автогараж

Автогараж на 9 секцій площею 202,4 м².

Житомирська обл., м Коростень 
вул. Маяковського, 109

08.06.2021

252 грн 5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-12-000018-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Частина адміністративного приміщення площею 130,8 м².

Житомирська обл., м Коростень 
вул. Маяковського, 109

08.06.2021

137 грн 5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-12-000017-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Вбудовані приміщення

Вбудовані приміщення будівлі їдальні, загальною площею
311,8 м².

м. Вінниця, вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів, 5а

08.06.2021

16 129,53 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/nezhytlovi-vbudovani-prymishchennia-budivli-idalni-ploshcheiu-311-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля їдальні

Будівля їдальні, загальною площею 790,6 м². 

Вінницька обл., с.Шипинки, 
вул. Миру, 21

09.06.2021

3 533,98 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-790-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля сторожки

Будівля сторожки загальною площею 54,2 м², що
знаходиться на балансі ДУ «Голопристанська виправна
колонія (№7)».

м. Херсон, вул. Причальна, 3 11.06.2021

2 708,87 грн 5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-20-000022-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Комплекс будівель та споруд

Комплекс будівель та споруд площею 1669,1 м².

м. Миколаїв, вул. Каховська, 
65А.

11.06.2021

3 045 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=5754&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/3fYCXm5 



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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