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https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-216-0-kv-m-2/


https://orenda.gov.ua/listing/mykolaivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-harazh-3-na-9-mashyn-ploshcheiu-387-1-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-skladu-ploshcheiu-2620-9-kv-m/


Частина навчального корпусу 

Частина примiщення навчального корпусу, площею 
43,5 м

2 
Днiпровського державного аграрно-
. . 

економ1чного ун1верситету. 

� Адреса 
м. ки·iв, вул. Геро·iв Космосу, 
8-А

(Ь Стартова цiна оренди 
7 822,14 грн 

ggaa Дата аукцiону аа9 
06.01.2022

@ Строк оренди 
5 роки 

Дiзнатись бiльше 

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/navchalnyi-koprus-ploshcheiu-43-5-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/nezhytlove-prymishchennia-kim-101-adminbudivli-ploshcheiu-21-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина гуртожитку

Частина гуртожитку площею 55,5 м².

м. Дніпро, проспект 
Гагаріна,35

10.01.2022

7 507,06 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-4-ploshcheiu-55-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Відкритий майданчик

Відкрита складська площа на території ДП 
«Миколаївський морський торговельний порт».

м. Миколаїв, вул. Заводська, 
23/27

11.01.2022

504,27 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/mykolaivska-obl/vidkryta-skladska-ploshcha-1n-ploshcheiu-600-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення 

Приміщення навчального корпусу загальною площею
119,1 м².

м. Полтава, пл. Слави, 4/2 11.01.2022

13 603 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-kabinet-113-ta-kabinet-210-ploshcheiu-119-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення 

Частина приміщення площею 109 м² на першому поверсі 
будівлі Управління Державної казначейської служби 
України у Кагарлицькому районі Київської області.

Київська обл., м. Кагарлик, 
вул. Столична 16

11.01.2022

3 560,74 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-ploshcheiu-109-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Склад

Склад площею 307,2 м².

Київська обл., м. Славута, 
вул. Козацька,122

12.01.2022

896,58 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/sklad-ploshcheiu-307-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення в комплексі будівель транспортної 
дільниці, загальною площею 149,54 м² на балансі ДП 
МОУ «Львівський завод збірних конструкцій».

м. Львів, вул. Городоцька, 
222

12.01.2022

6 655 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/lvivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-v-kompleksi-budivel-ploshcheiu-149-54-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення їдальні

Частина приміщень першого поверху їдальні 
Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка загальною площею 
197,2 м².

м. Чернігів, вул. Гетьмана
Полуботка, 53

12.01.2022

18 604,45 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-idalni-ploshcheiu-197-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 50,5 м², на балансі ДП 
«Національний цирк України».

м. Київ, площа Перемоги, 2 13.01.2022

3 688,81 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-ploshcheiu-50-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина цеху

Частина будівлі консервного цеху площею 329,3 м².

Рівненська обл., смт. Клесів, 
вул. Залізнична, 61

14.01.2022

2 286,73 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/rivnenska-obl/chastyna-budivli-konservnoho-tsekhu-ploshcheiu-329-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля складу

Будівля складу площею 413,4 м².

Миколаївська обл., смт. 
Березнегувате, вул. Павлова, 1

14.01.2022

2 706,5 грн 5 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/mykolaivska-obl/budivlia-skladu-ploshcheiu-413-4-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3ETTfXO 



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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