


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 25,1 м² на першому поверсі
адміністративного корпусу на балансі ДП «Науково-
дослідний інститут «Еластик».

м. Київ, вул. Празька, 5 21.09.2021

23,80 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-1-pov-administratyvnoho-korpusu-1-ploshcheiu-25-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 42,5 м² в адміністративному
корпусі ДП «Науково-дослідний інститут «Еластик».

м. Київ, вул. Празька, 5 21.09.2021

40,31 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/ofisne-prymishchennia-ploshcheiu-42-5-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група інвентарних об’єктів

Група інвентарних об'єктів загальною площею 
3377,4 м², що обліковується на балансі ДП 
«Одеський морський торговельний порт».

м. Одеса, Митна площа 21.09.2021

85 238,20 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=532101&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

Приміщення загальною площею 84 м²
адміністративної будівлі, яке знаходиться на балансі 
Державної регуляторної служби України.

м. Київ, вул. Арсенальна, 
9/11

22.09.2021

34,27 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-84-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту

Частина приміщення загальною площею 20 м², яке 
розташоване в будівлі терміналу Міжнародного
аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького».

м. Львів, вул. Любінська, 168 22.09.2021

1 672,85 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/lvivska-obl/chastyna-kholu-ploshcheiu-20-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 238,4 м², на балансі
Дніпровського політехнічного коледжу

м. Дніпро, пр. Івана Мазепи, 
32

23.09.2021

18 135,71 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-238-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі 

Частина будівлі на 1-му та 4-му поверхах площею
212,1 м², що перебуває на балансі ДП «Український
державний науково-технічний центр антикризових
технологій в промисловості».

Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Межигірського Спаса 6

23.09.2021

1 051,29 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-na-1-ta-4-poverkhakh-ploshcheiu-212-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група об’єктів

Група об’єктів площею 120,32 м².  

Херсонська обл., с. Софіївка, 
вул. Шмідта 77

24.09.2021

16 568,24 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khersonska-obl/kanal-pidv-nas-stantsiiashliuz-rehuliator-elektromerezha-ploshcheiu-120-32-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди рибогосподарської 
технологічної водойми – нагульного ставка 
«Пустяк», що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Укрриба».

Хмельницька обл., 
Великозозулинецька с/рада

24.09.2021

6 896,45 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/hts-rybohosp-vodoimy-nahulnoho-stavka-pustiak-ploshcheiu-0-kv-m/


11:1• 

------------. 

Частина примiщення 

� 

(Ь 

Частина примiщення адмiнбудiвлi площею 2 м
2

, що 
перебувае на балансi Регiонального сервiсного центру 
МВС в ки·iвськiй областi. 

Адреса ggaa Дата аукцiону 
аа9 

ки·iвська обл., м. Вишгород, 27.09.2021 
вул. Кургузова, 7 А 

Стартова цiна оренди @ Строк оренди

18,01 грн 5 рокiв 

Дiзнатись бiльше 

orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-admin-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-2/


Частина примiщення 

Частина примiщення на 7-му поверсi корпусу № 6 
загальною площею 21,6 м2

, ДП "Нацiональний центр 
Олександра Довженка" 

� Адреса 
м. ки·iв, вул. Василькiвська, 1 

(Ь Стартова цiна оренди 
3 163,81 грн 

ggao Дата аукцiону аа9 
28.09.2021

@ Строк оренди 
5 рокiв 

Дiзнатись бiльше 

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-korpus-6-ploshcheiu-21-6-kv-m/


Частина примiщення 

Части на примiщення адмiнiстративно·i будiвлi Вищого 
антикорупцiйного суду загальною площею 2 м2

• 

� Адреса 
м. ки·iв, проспект Перемоги, 
41 

(Ь Стартова цiна оренди 
970,93 грн 

ggaa Дата аукцiону 
аа9 

28.09.2021 

@ Строк оренди 
4 роки 11 мiсяцiв 

Дiзнатись бiльше 

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-aministratyvna-budivlia-ploshcheiu-2-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/prymishchennia-kim-8-12-budivli-sportyvnoho-kompleksu-ploshcheiu-87-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-vidkrytoho-skladu-zalizobetonne-pokryttia-ploshcheiu-786-kv-m/


Примiщення 

Примiщення другого поверху адмiнбудiвлi площею 
45,21 м

2
• 

� Адреса 
Чернiгiвська обл., м. 
Носiвка, вул. Центральна 20 

(Ь Стартова цiна оренди 
1216,90грн 

ggao 

аа9 
Дата аукцiону 
30.09.2021 

@ Строк оренди 
5 рокiв 

Дiзнатись бiльше 

https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-druhoho-poverkhu-adminbudivli-ploshcheiu-45-21-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-92-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3Ez3ORb



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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