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https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-200-kv-m/


https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=6302&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
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Примiщення 

Примiщення площею 111,4 м2
, що облiковуеться на 

балансi ДП «Уксервiс Мiнтрансу» . 

� Адреса 
м. КиУв, проспект Перемоги 14 

ct) Стартова цiна оренди 
38 180,71 грн 

ggaa Дата аукцiону 
aag 

05.10.2021 

ф Строк оренди 
5 рокiв 

Дiзнатись бiльше 

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-111-4-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/administratyvna-budivlia-ploshcheiu-497-6-kv-m/


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


https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-adminbudivli-ta-skladu-ploshcheiu-306-53-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/chernivetska-obl/budivlia-myiky-dlia-avtomobiliv-h-ta-bet-zamoshchennia-ii-ploshcheiu-262-3-kv-m/


https://orenda.gov.ua/listing/ivano-frankivska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-8-my-staviv-ta-rybatskyi-budynok-ploshcheiu-527442-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення на першому поверсі будівлі площею 
15,7 м² на балансі ГУ Національної поліції у м. Києві.

м. Київ, проспект Перемоги, 
109

11.10.2021

1 599,09 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-15-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення їдальні

Аукціон зі зниженням стартової орендної плати на 
50% з передачі в оренду приміщень їдальні площею 
325,9 м², що обліковуються на балансі Національного 
університету «Чернігівська політехніка».

м. Чернігів, вул. Бєлова, 4 11.10.2021

10 904,04 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-idalni-uchbovoho-korpusu-24-ploshcheiu-325-9-kv-m/


Комплекс будівель

Комплекс будівель, загальною площею 893,1 м².

Адреса
Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Суровцової, 6

Стартова ціна оренди
25 968 грн

Дата аукціону
12.10.2021

Строк оренди
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/cherkaska-obl/budynok-sanitarno-epidemiolohichnoi-stantsii-ta-inshi-bud-ploshcheiu-893-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля

Будівля адміністративно-промислового призначення 
площею 309,9 м², що перебуває на балансі ДП 
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний 
завод імені О.М. Макарова».

м. Дніпро, проспект О. 
Поля 46

12.10.2021

5 597,25 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/budivlia-adm-prom-pryznachennia-korpus3-ploshcheiu-309-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди на балансі ДП «Укрриба».

Хмельницька обл., с. Федірки 12.10.2021

7 432,47 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-ploshcheiu-0-kv-m-5/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Частина приміщення на 1-му поверсі корпусу ДП 
«Національний центр Олександра Довженка» площею
30 м².

м. Київ, вул. Васильківська, 1 13.10.2021

4 394,18 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhylove-prymishchennia-korpus-6-ploshcheiu-30-kv-m/


Дата аукціону

Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди на балансі ДП «Укрриба».

13.10.2021
Адреса
Хмельницька обл., с. Великі 
Зозулинці

Стартова ціна оренди
2 305,71 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-ploshcheiu-0-kv-m-7/


Дата аукціону

Строк оренди

Навчально-лабораторний корпус

Навчально-лабораторний корпус площею 306,2 м², на 
балансі Дніпровського транспортно-економічного 
фахового коледжу.

13.10.2021
Адреса
м. Дніпро, вул. Трудових 
резервів 4

Стартова ціна оренди
1 355,69 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/navchalno-laboratornyrnyi-korpus-3-ploshcheiu-306-2-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3owE2Yg



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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