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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://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/avtoharazh-na-9-sektsii-4-sektsii-ploshcheiu-202-4-kv-m/


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://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-130-8-kv-m/


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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення площею 28 м².

м. Київ, вул. Арсенальна, 
9/11

14.06.2021

11,42 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-28-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Навіс

Навіс Требухівської дільниці, площею 112,3 м², що
перебуває на балансі Басейнового управління водних
ресурсів середнього Дніпра.

Київська обл., Броварський
район, с. Требухів, вулиця
Парникова 1

15.06.2021

72,82 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/navis-ploshcheiu-112-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина їдальні

Частина їдальні першого поверху громадсько-побутового
корпусу площею 133,9 м².

м. Рівне, вул. Орлова, 35 15.06.2021

8 914,09 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/rivnenska-obl/chastyna-idalni-1-poverkhu-hromadsko-pobutovoho-korpusu-ploshcheiu-133-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Частина будівлі матеріального складу Требухівської
дільниці площею 115,7 м².

Київська обл., Броварський
район, с. Требухів, вулиця
Парникова 1

16.06.2021

756,02 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-mater-skladu-trebukhivskoi-dilnytsi-ploshcheiu-115-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 316,7 м² в підвалі та на 
першому поверсі будівлі гуртожитку, що обліковується 
на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу.

Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 180-а

16.06.2021

4 642,15 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-budivli-hurtozhytku-2-ploshcheiu-316-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Частина приміщення 11 м² на другому поверсі
навчального корпусу Херсонської державної морської
академії.

м. Херсон, проспект Ушакова 
14/1

16.06.2021

1 184,93 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khersonska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-navchalnoho-korpusu-2-ploshcheiu-11-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення Різницької башти

Приміщення пам’ятки архітектури 16 ст. Різницької башти 
загальною площею 63,1 м², що перебуває на балансі НІАЗ 
«Кам’янець».

Хмельницька обл., м. 
Кам’янець-Подільський, вул. 
Вали, 5

17.06.2021

2 137,50 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/sporuda-ploshcheiu-63-14-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення в аеропорту 
«Бориспіль»

Частина приміщення на першому поверсі будівлі 
паркінгу площею 2 м², що перебуває на балансі ДП 
МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

18.06.2021

131,91 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-1-4-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення (цокольний поверх будівлі навчального 
корпусу) площею 90,4 м², що перебуває на балансі 
Національного технічного університету «Київський 
політехнічний інститут».

м. Київ, вул. Політехнічна 35 18.06.2021

17 205,80 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-90-4-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина площадки

Частина асфальтованої площадки площею 75 м².

Житомирська обл., смт Любар, 
вул. Райрад 6

18.06.2021

148,59 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/zhytomyrska-obl/chastyna-asfalovanoi-ploshchadky-ploshcheiu-75-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/2T8QJL9 



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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