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Дата аукціону

Строк оренди

Приміщення

Частина нежитлового приміщення площею 2,5 м², 
що перебуває на балансі МЗС України та є пам'яткою
культурної спадщини. 

07.04.2021
Адреса
м. Київ, вул. Велика 
Житомирська, 2

Стартова ціна оренди
1 192,28 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000058-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення 7 поверху пасажирського комплексу 
Одеського морського вокзалу площею 43,8 м².

м. Одеса, вул. Приморська, 6 07.04.2021

7 718,02 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-16-000040-3


Дата аукціону

Строк оренди

Цех 

Приміщення ковальсько-пресового цеху площею
1162 м².

07.04.2021
Адреса
Київська обл., м. Бровари, вул. 
О. Білана, 1

Стартова ціна оренди
1 609,80 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-15-000050-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення навчального корпусу

Навчальний корпус площею 44,47 м², що перебуває на 
балансі Нікопольського коледжу Дніпропетровського
державного аграрно-економічного університету.

Дніпропетровська обл., м. 
Нікополь , вул. Патріотів України , 
167

07.04.2021

1 341,68 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-12-000054-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Комплекс будівель та споруд

Комплекс будівель та споруд площею 4800 м²,  що
перебуває на балансі ДП «Хлібна база №73».

Дніпропетровська обл., с. 
Павлопілля , вул. 40 років
Перемоги , 64

07.04.2021

2 850 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-11-000029-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 20,1 м², що обліковується на 
балансі Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України.

м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35

08.04.2021

101,48 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-18-000064-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

12.04.2021

131,91 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-22-000002-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 29 м², що перебувають на 
балансі ДЗ «Центральна стоматологічна поліклініка 
МОЗ України».

м. Київ, вул. 
Межигірська, 43

13.04.2021

233 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-25-000048-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 9 м², яке перебуває на балансі 
Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів 
України» (Адміністрація Одеського морського порту).

м. Одеса, вул. 
Андрієвського, 2

13.04.2021

2 079,33 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-22-000064-2


Адреса

Стартова ціна оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина нежитлового приміщення площею
4,15 м² на 3 поверсі пасажирського терміналу
«D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

5 672,03 грн

Дата аукціону
13.04.2021

Строк оренди
4 роки

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-18-000090-1


Адреса

Стартова ціна оренди

Частина приміщення

Частина приміщення адміністративної будівлі 
площею 1,5 м², що перебуває на балансі Управління 
забезпечення Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту ДСНС України.

м. Київ, вул. Олеся 
Гончара, 55-А

23,57 грн

Дата аукціону
14.04.2021

Строк оренди
2 роки 11 місяців

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-25-000034-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

14.04.2021

263,82 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-22-000057-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 47,90 м² на 2 поверсі 
адміністративної будівлі та перебуває на балансі ГУ 
Національної поліції у м. Києві.

м. Київ, вул. 
Володимирська, 15

14.04.2021

6 024,73 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-23-000040-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля

Будівля колишнього навчального корпусу площею
859 м².

м. Чернігів, вул. Гонча, 25 14.04.2021

25 242,07 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-16-000068-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення 1 поверху в будівлі гуртожитку площею
173,60 м², які перебувають на балансі ДП «Морський
торговельний порт «Чорноморськ». 

Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Паркова, 20-А

15.04.2021

23 365,92 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-25-000130-1


Дата аукціону

Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 350 м², на 1 поверсі редакційно-
видавничого корпусу, що перебуває на балансі
державного видавництва "Преса України" 
Державного управління справами.

16.04.2021
Адреса
м. Київ, проспект Перемоги, 
50

Стартова ціна оренди
896,84 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-26-000046-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі паркінгу площею 15 м², 
яка перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

16.04.2021

1 978,61 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-22-000043-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення та будівлі пансіонату

Повторний аукціон з передачі в оренду будівель та 
споруд пансіонату «Зелені пагорби» (37 об’єктів), 
загальною площею 2878 м², що перебувають на 
балансі ДП «Управління справами Фонду державного 
майна України».

Чернівецька обл., с. Виженка 16.04.2021

16 130 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-23-000089-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівлі дитячого закладу оздоровлення 
та відпочинку 

Повторний аукціон з передачі в оренду будівель 
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 
«Юність» (47 об’єктів) загальною площею 4938,5 м², що 
перебувають на балансі ДП «Управління справами 
Фонду державного майна України».

Чернівецька обл., с. Берегомет, 
вул. Павла Лейби, 2

16.04.2021

26 255 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-23-000068-1


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3wqwUOF  



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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