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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/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Частина приміщення цокольного поверху будівлі (склад) 
площею 464,6 м², що обліковується на балансі ДНДІ 
інформатизації та моделювання економіки.

м. Київ, бульвар Дружби 
Народів, 38

07.02.2022

79 450 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-sklad-ploshcheiu-464-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди ставу «Польова гребля».

Тернопільська обл., в межах 
земель Почаївської ОТГ

08.02.2022

5 651,50 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/ternopilska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-ploshcheiu-0-kv-m-6/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 803 м² адміністративно 
- лабораторного корпусу на балансі ДП «Державний 
науковий центр лікарських засобів і медичної 
продукції».

м. Харків, вул. 
Астрономічна, 33

08.02.2022

15 609,88 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-803-0-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба».

Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Русивель

09.02.2022

13 027,87 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/rivnenska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-ploshcheiu-625000-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 112,2 м² в будівлі 
ремонтно-механічної майстерні на балансі ДП МОУ 
«Західвійськбуд».

Львівська обл., с. Малехів, 
вул. Київська, 18

09.02.2022

12 197,50 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/lvivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-61-ta-62-ploshcheiu-112-2-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля

Будівля площею 222,8 м² спортивно-оздоровчої бази 
«Фортуна», що обліковується на балансі Національного 
університету «Чернігівська політехніка».

м. Чернігів, вул. Урочище 
Святе, 26

09.02.2022

9 871,04 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/budivlia-zahonu-8-9-sportyvno-ozdorovchoi-bazy-fortuna-ploshcheiu-222-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група будівель

Група будівель для ремонту вантажних автомобілів
загальною площею 3242,6 м² на балансі Консорціуму
«Військово-будівельна індустрія».

м. Хмельницький, вул. 
Чорновола, 161/1

10.02.2022

60 208,79 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=6708&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

Частина відкритого складу в порту

Частина відкритого вантажного складу причалу № 14 
Одеського морського порту, загальною площею
621,2 м².

м. Одеса, Митна площа 1/2 11.02.2022

17 878,57 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/odeska-obl/chastyna-vidkrytoho-vantazhnoho-skladu-prychalu-14-ploshcheiu-621-2-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3KTGlgS 



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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