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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове приміщення

Продовження договору оренди приміщення площею

21,2 м², що перебуває на балансі Головного

управління статистики у м. Києві.

м. Київ, 

вул. Тургенєвська, 71

04.10.2021

6 015,71 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-21-2-kv-m-7/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-21-2-kv-m-7/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 15,84 м², що перебувають на балансі ДП НДІ

«ОРІОН».

м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 51

04.10.2021

3 639,40 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-15-84-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-15-84-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 24,3 м², що перебувають на балансі ДП НДІ

«ОРІОН».

м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 51

04.10.2021

5 583,17 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-24-3-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-24-3-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Оренда приміщень площею 200 м², що перебувають

на балансі ДП «Державне спеціалізоване

видавництво «Техніка».

м. Київ, 

вул. Обсерваторна, 25 

05.10.2021

160,89 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Офісні приміщення

Оренда приміщень площею 111,4 м², що

перебувають на балансі ДП «Уксервіс Мінтрансу».

м. Київ, 

просп. Перемоги, 14

05.10.2021

38 180,71 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове приміщення

Оренда нежитлового приміщення площею 15,4 м² на

1-му поверсі (кімната 126) у будівлі поліклініки «блок Г»

Державної установи «Територіальне медичне

об'єднання Міністерства внутрішніх справ України».

м. Київ, 

вул. Вишгородська, 85-А

05.10.2021

415,93 грн 3 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-15-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-15-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення

площею 3,5 м², що перебуває на балансі НТУУ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського».

м. Київ, 

вул. Металістів, 7

05.10.2021

692,43 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-3-5-kv-m-4/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-3-5-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Внутрішні стіни приміщень

Оренда частини внутрішніх стін нежитлових

приміщень загальною площею 29,1 м² на 1-му, 2-му,

3-му, 4-му та 5-му поверхах гуртожитку Державного

університету інфраструктури та технологій.

м. Київ,                                         

вул. Солом'янська, 20

06.10.2021

1 699,68 грн 2 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-29-1-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-29-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху та 

частина приміщення

Продовження договору оренди частини даху та

частини приміщення загальною площею 13 м², що

перебувають на балансі НТУУ «Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

м. Київ,                                 

вул. Борщагівська, 122 

06.10.2021

9 100,20 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-13-kv-m-6/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-13-kv-m-6/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху будівлі редакційно-

видавничого корпусу

Продовження договору оренди частини даху та

частини приміщення загальною площею 19,55 м²,

що перебувають на балансі ДП «Державне

видавництво «Преса України».

м. Київ,                             

просп. Перемоги, 50 

06.10.2021

15 169,87 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-19-55-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-19-55-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Офісні приміщення

Продовження договору оренди приміщень площею

81,7 м², що перебувають на балансі Національного

музею історії України у Другій світовій війні.

м. Київ, 

вул. Лаврська, 24

06.10.2021

32 838,01 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-81-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-81-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 22 м²

цокольного поверху фізико-хімічного корпусу

Національного медичного університету імені

О.О.Богомольця.

м. Київ, 

просп. Перемоги, 34

07.10.2021

4 904,99 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/navchalnyi-korpus-ploshcheiu-22-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/navchalnyi-korpus-ploshcheiu-22-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху та частина 

технічного поверху

Продовження договору оренди частини даху та

частини технічного поверху будівлі клініко-

діагностичного корпусу загальною площею 16 м², що

перебувають на балансі ДУ «Головний медичний

центр Міністерства внутрішніх справ України».

м. Київ, 

вул. Бердичівська , 1 

07.10.2021

8 871,05 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-16-kv-m-13/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-16-kv-m-13/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху та частина 

технічного поверху

Продовження договору оренди нежитлових

приміщень площею 24,025 м², що перебувають на

балансі Національного авіаційного університету.

м. Київ,                            

просп. Любомира Гузара, 1

07.10.2021

15 720,37 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-24-025-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-24-025-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове приміщення

Оренда нежитлового приміщення площею 18 м², що

перебуває на балансі ДУ «Головний медичний центр

МВС України».

м. Київ, 

вул. Бердичівська, 1

08.10.2021

3 074,70 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-18-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-18-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Внутрішні стіни приміщень

Оренда частини внутрішніх стін нежитлових

приміщень загальною площею 22,5 м² на 2-му, 3-му,

4-му та 5-му поверхах гуртожитку Державного

університету інфраструктури та технологій.

м. Київ,                                           

вул. Оленівська, 25 

11.10.2021

4 531,61 грн 2 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-22-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-22-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове приміщення

Оренда приміщення площею 15,7 м² на першому

поверсі нежитлової будівлі (літера «А»), що перебуває

на балансі Головного управління Національної поліції

у м. Києві.

м. Київ, 

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення

площею 10,8 м², що перебуває на балансі НТУУ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського».

м. Київ, 

вул. Політехнічна, 39

11.10.2021

2 578,10 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-8-kv-m-5/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-8-kv-m-5/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Оренда приміщень загальною площею 104 м², що

перебувають на балансі Головного управління

Національної поліції у м. Києві.

м. Київ, 

вул. Антоновича, 114

13.10.2021

56,94 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovyi-budynok-ploshcheiu-104-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovyi-budynok-ploshcheiu-104-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Оренда приміщень площею 30 м² на 1-му поверсі

корпусу № 6 ДП «Національний центр Олександра

Довженка».

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Оренда приміщень площею 35,8 м² на 1-му поверсі

корпусу № 24 ДП ВО «Київприлад».

м. Київ, 

вул. Гарматна, 2

13.10.2021

99,07 грн 4 роки 11 місяців

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-35-8-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-35-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Продовження договору оренди приміщень площею

55,9 м², що перебувають на балансі Національного

університету охорони здоров`я України

імені П. Л. Шупика.

м. Київ, 

вул. Теодора Драйзера, 7 

18.10.2021

10 622,12 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-55-9-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-55-9-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Офісні приміщення

Продовження договору оренди приміщень площею

22,1 м², що перебувають на балансі ДП

«Національний спортивний комплекс «Олімпійський».

м. Київ, 

вул. Еспланадна, 42

18.10.2021

6 864,26 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-22-1-kv-m-6/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-22-1-kv-m-6/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Внутрішні стіни приміщень

Продовження оренди частини внутрішніх стін
нежитлових приміщень загальною площею 3 м²
(частина внутрішньої поверхні стіни на 5-му поверсі –
1 м² та частина внутрішньої поверхні стіни на 8-му
поверсі – 2 м²) будівлі гуртожитку №7 Національного
університету харчових технологій.

м. Київ, 

вул. А. Петрицького, 12

18.10.2021

938,44 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-3-kv-m-76/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-3-kv-m-76/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Оренда приміщень загальною площею 126,5 м² на

першому поверсі навчального корпусу № 1

Державного вищого навчального закладу «Київський

національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана».

м. Київ, 

просп. Перемоги, 54/1 

19.10.2021

28 165,58 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-126-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-126-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення

площею 2 м² на 1-му поверсі учбово-бібліотечного

корпусу Київського транспортного університету.

м. Київ, 

вул. Михайла Бойчука, 42

19.10.2021

794,02 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-133/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-133/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 454,55 м² (з погодинним використанням:

60 год/місяць), що перебувають на балансі НТУУ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського».

м. Київ, 

просп. Перемоги , 37

19.10.2021

53 744,33 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-454-55-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-454-55-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Продовження договору оренди приміщень площею

31,61 м², що перебувають на балансі ДП НДІ

«ОРІОН».

м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 51

19.10.2021

18 141,96 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-31-61-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-31-61-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Офісні приміщення

Оренда приміщень площею 214,8 м² на другому

поверсі (літера А) медичного корпусу Київського

казенного експериментального протезно-

ортопедичного підприємства.

м. Київ, 

вул. Фролівська, 6/8

20.10.2021

7 982,09 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovy-prymyshchennia-ploshcheiu-214-8-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovy-prymyshchennia-ploshcheiu-214-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове приміщення

Оренда приміщення площею 17,9 м², що перебуває

на балансі ДУ «Головний медичний центр

Міністерства внутрішніх справ України».

м. Київ, 

вул. Бердичівська, 1

20.10.2021

2 979,32 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-na-tretomu-poversi-kharchobloku-ploshcheiu-17-9-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-na-tretomu-poversi-kharchobloku-ploshcheiu-17-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 2 м², що

перебуває на балансі клінічної лікарні «Феофанія»

Державного управління справами.

м. Київ, 

вул. Академіка Заболотного, 21

20.10.2021

37,12 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-likuvalnoho-korpusu-1-ploshcheiu-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-likuvalnoho-korpusu-1-ploshcheiu-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 2 м² на

першому поверсі будівлі лікувального корпусу №2

клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління

справами.

м. Київ, 

вул. Академіка Заболотного, 21 

20.10.2021

5 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-likuvalnoho-korpusu-2-ploshcheiu-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-likuvalnoho-korpusu-2-ploshcheiu-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Оренда приміщень загальною площею 116,1 м² на

третьому поверсі видавничого корпусу державного

видавництва «Преса України» Державного управління

справами.

м. Київ, 

просп. Перемоги, 50 

20.10.2021

273,76 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/na-tretomu-poversi-redaktsiino-vydavnychoho-korpusu-ploshcheiu-116-1-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/na-tretomu-poversi-redaktsiino-vydavnychoho-korpusu-ploshcheiu-116-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 230,1 м², що перебувають на балансі

Національного університету фізичного виховання і

спорту України.

м. Київ, 

вул. Фізкультури, 1

20.10.2021

81 474,06 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/vbudovane-prymishchennia-ploshcheiu-230-1-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/vbudovane-prymishchennia-ploshcheiu-230-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення технічного

поверху та частина даху будівлі

Продовження договору оренди частини приміщення

технічного поверху та частини даху будівлі загальною

площею 74 м² в гуртожитку готельного типу №2

Київського національного університету імені Тараса

Шевченка.

м. Київ, 

вул. Юрія Іллєнка, 36/1

20.10.2021

14 257,04 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-74-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-74-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Оренда приміщень загальною площею 324,7 м²

(частина 1-го поверху та тераса гуртожитку № 7-7А,

літера А-15), що перебувають на балансі

Національного медичного університету імені

О.О.Богомольця.

м. Київ, 

Чоколівський бульвар, 39

21.10.2021

10 015,84 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/hurtozhytok-7-7a-ploshcheiu-324-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/hurtozhytok-7-7a-ploshcheiu-324-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху площею

10 м², що перебуває на балансі Національного

інституту раку.

м. Київ, 

вул. Ломоносова, 33/43

21.10.2021

6 102,88 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-kv-m-28/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-kv-m-28/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Залізобетонний стовп

Продовження договору оренди частини охоронного

електроосвітлення (залізобетонний стовп) площею

4 м², що перебуває на балансі Національного музею

народної архітектури та побуту України.

м. Київ, 

с. Пирогів

22.10.2021

4 928,93 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-okhoronnoho-elektroosvitlennia-zalizobeton-stovp-ploshcheiu-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-okhoronnoho-elektroosvitlennia-zalizobeton-stovp-ploshcheiu-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина стіни та частина труби 

на даху будівлі

Оренда частини стіни та частини труби на даху будівлі

загальною площею 5 м², що перебувають на балансі

Київського національного університету імені Тараса

Шевченка.

м. Київ, 

вул. Ломоносова, 69

25.10.2021

2,17 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-stiny-ta-chastyna-truby-na-dakhu-budivli-ploshcheiu-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-stiny-ta-chastyna-truby-na-dakhu-budivli-ploshcheiu-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 75 м², що перебувають на балансі

Київського казенного експериментального протезно-

ортопедичного підприємства.

м. Київ, 

вул. Фролівська, 4 

25.10.2021

28 001,73 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-75-kv-m-7/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-75-kv-m-7/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове приміщення

Продовження договору оренди приміщення площею

12,6 м², що перебуває на балансі Національного

авіаційного університету.

м. Київ, 

вул. Гарматна, 47

25.10.2021

2 762,46 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-6-kv-m-5/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-6-kv-m-5/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 34 м² на цокольному поверсі учбового

корпусу №1 НТУУ «Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського».

м. Київ, 

просп. Перемоги, 37 

26.10.2021

7 970 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-34-kv-m-9/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-34-kv-m-9/


Ми відкриті до 
співробітництва та 

спілкування

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ 
ПО МІСТУ КИЄВУ

РВ  ФДМУпо місту Києву

https://www.facebook.com/Kyiv.spfu

https://t.me/kyiv_spfu

https://www.facebook.com/Kyiv.spfu
https://t.me/kyiv_spfu

