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Грудень 2021 року



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі лабораторного 

корпусу 
Передача в оренду частини будівлі лабораторного корпусу

№1 площею 2 м2, що обліковується на балансі Державної

установи «Український державний науково-дослідний

інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ

України» (аукціон із зниженням стартової ціни)

м. Дніпро,  

пров. Ф. Макаревського, 1-А 

02.12.2021

142,77 грн 2 роки 11 місяців 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/laboratornyi-korpus-1-v-9-ploshcheiu-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Дах

Передача в оренду даху площею 50 м2, що
обліковується на балансі Державного навчального
закладу «Криворізький центр професійної освіти
металургії та машинобудування»

м. Кривий Ріг,  

пр. Героїв підпільників, 7

02.12.2021

4 596,5 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/dakh-ploshcheiu-50-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі 

навчального корпусу 

Передача в оренду частини будівлі навчального

корпусу № 1 площею 68,1 м2, що обліковується на

балансі Дніпровського транспортно-економічного

фахового коледжу

м. Дніпро, 

вул. Трудових резервів, 4

02.12.2021

74,69 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/navchalnyi-korpus-1-ploshcheiu-68-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі 

Передача в оренду частини будівлі площею 10 м2,

що обліковується на балансі Національної

металургійної академії України

м. Дніпро,  

пр. Гагаріна, 6

03.12.2021

1 158 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-kv-m-30/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина поверхні

зовнішньої стіни та частина даху

Передача в оренду частини поверхні зовнішньої

стіни площею 6 м2 та частини даху площею 18 м2,

що обліковуються на балансі Державного

підприємства «ДНІПРОДІПРОШАХТ»

м. Дніпро, 

вул. Європейська, 15

03.12.2021

2 068,5 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/administratyva-budivlia-ploshcheiu-24-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина гаража та частина

асфальтованого майданчика

Передача в оренду частини гаража та частини

асфальтованого майданчика площею 181 м2, що

обліковується на балансі Павлоградського

міжрайонного управління водного господарства

м. Підгородне, 

вул. Межова, 3а

03.12.2021

111,83 грн 4 роки 11 місяців

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-harazhu-chastyna-asfaltovanoho-maidanchyka-ploshcheiu-181-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Господарчий блок 

Передача в оренду господарчого блоку площею
145,9 м2, що обліковується на балансі Державного
навчального закладу «Криворізький центр
професійної освіти металургії та машинобудування»

м. Кривий Ріг,  

площа Домнобудівників, 10

03.12.2021

2 599,07 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hospodarchyi-blok-ploshcheiu-145-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група інвентарних об’єктів

Передача в оренду групи інвентарних об'єктів (водонапірна

насосна станція - 104,2 м2, водонапірна каналізаційна

станція - 146,9 м2, внутрішні мережі водопроводу, зливова

каналізація) загальною площею 251,1 м2, що обліковуються

на балансі ПрАТ «Дніпропетровський хлібзавод №9»

(аукціон із зниженням стартової ціни)

м. Дніпро,  

вул. Чеботарьова, 28

03.12.2021

27 953,22 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/vodonapirna-nasosna-kanaliz-stantsiia-merezha-vodoprovod-ploshcheiu-251-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина адміністративної будівлі

Передача в оренду частини адміністративної будівлі
площею 7,5 м2, що обліковується на балансі
Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області
(аукціон із зниженням стартової ціни)

м. Дніпро,                             
вул. Короленка, 4

03.12.2021

19,16 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-administratyvnoi-bdivli-lit-b-7-b-5-ploshcheiu-7-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі 

Продовження договору оренди частини будівлі

площею 156,4 м2, що обліковується на балансі

Державного професійно-технічного навчального

закладу «Дніпровський центр професійної освіти»

м. Дніпро,

вул. В. Липинського, 16

03.12.2021

6 997,3 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-156-4-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля виробничого

корпусу, склад та віварій

Передача в оренду будівлі виробничого корпусу,
складського приміщення та віварію загальною площею
479,2 м2, що обліковуються на балансі Дніпровської
районної державної лікарні ветеринарної медицини

м. Дніпро,

вул. Літня, 3

03.12.2021

9 665,37 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/budivlia-vyrobnychoho-korpususkladske-prymishchenniavivarii-ploshcheiu-479-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

головного корпусу
Передача в оренду частини будівлі головного корпусу
центру керування повітряним рухом площею 4 м2, що
обліковується на балансі Дніпровського регіонального
структурного підрозділу Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України

с. Старі Кодаки,

вул. Авіадиспетчерська, 4

03.12.2021

190,09 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/holovnyi-korpus-tsentru-keruvannia-povitrianym-rukhom-ploshcheiu-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Передача в оренду частини будівлі адміністративно-
побутового призначення (корпус № 31) площею 30,3 м2,
що обліковується на балансі Державного підприємства
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова»

м. Дніпро,

вул. Криворізька, 22 Д  

06.12.2021

1 483,2 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/budivlia-admyn-pobutova-obsl-znach-korpus-31-ploshcheiu-30-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Передача в оренду частини будівлі адміністративно-
побутового призначення (корпус № 31а) площею
424,3 м2, що обліковується на балансі Державного
підприємства «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О.М. Макарова»

м. Дніпро,

вул. Криворізька, 22  

06.12.2021

24 289,5 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/admin-pobutova-bidivlia-obsluh-pryznachenniakorpus-31-a-ploshcheiu-424-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі гаражу 

та асфальтоване покриття

Передача в оренду частини будівлі гаражу та

асфальтованого покриття площею 1 129 м2, що

обліковується на балансі Дніпровського національного

університету залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна

м. Дніпро,  

вул. Лазаряна, 2

06.12.2021

37 297,6 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-harazhupokryttia-asfaltove-bilia-harazha-ploshcheiu-1129-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Передача в оренду частини триповерхової прибудови до

адміністративної будівлі площею 18,7 м2, що

обліковується на балансі Державного підприємства

«ДНІПРОДІПРОШАХТ»

м. Дніпро, 

вул. Європейська, 15

08.12.2021

721,07 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/trypoverkhova-prybudova-do-administratyvnoi-budivli-ploshcheiu-18-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Авторемонтна майстерня

Передача в оренду авторемонтної майстерні площею

672,71 м2, що обліковується на балансі Казенного

підприємства «Південукргеологія»

м. Дніпро, 

вул. В. Ларіонова, 143

08.12.2021

23,46 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/avtoremontna-maisternia-ploshcheiu-672-71-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі гуртожитку

Передача в оренду частини будівлі гуртожитку №2

площею 58,54 м2, що обліковується на балансі

Дніпровського національного університету залізничного

транспорту імені академіка В. Лазаряна

м. Дніпро,  

вул. Лазаряна, 2

08.12.2021

6 468,6 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-2-ploshcheiu-58-54-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі гуртожитку

Передача в оренду частини будівлі гуртожитку №2

площею 3 м2, що обліковується на балансі

Університету митної справи та фінансів

м. Дніпро,  

вул. В. Вернадського, 8-А

08.12.2021

4,56 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-2-ploshcheiu-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди частини будівлі площею

37,38 м2, що обліковується на балансі Державного

підприємства «Дніпропетровський Державний проектний

інститут житлового і цивільного будівництва

«Дніпроцивільпроект»

м. Кривий Ріг, 

вул. Пушкіна, 4

08.12.2021

2 612,03 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-37-38-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі гуртожитку

Передача в оренду частини будівлі гуртожитку № 3

площею 3 м2, що обліковується на балансі Університету

митної справи та фінансів

м. Дніпро, 

вул. Павла Нірінберга, 2 

09.12.2021

461,62 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-3-ploshcheiu-3-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху гуртожитку

Передача в оренду частини даху гуртожитку площею

44,6 м2, що обліковується на балансі Відокремленого

структурного підрозділу «Автотранспортний фаховий

коледж» Криворізького національного університету

м. Кривий Ріг, 

вул.  Едуарда Фукса, 26-А

09.12.2021

199,99 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-dakhu-hurtozhytku-ploshcheiu-44-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля

Передача в оренду будівлі в цілому площею 964,6 м2,

що обліковується на балансі Криворізького

національного університету

м. Кривий Ріг, 

проспект Гагаріна, 57

15.12.2021

72 835,40 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-964-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове приміщення

Передача в оренду нежитлового приміщення
площею 672,3 м2, що обліковується на балансі
Дніпровської митниці (аукціон із зниженням
стартової ціни)

м. Покров,                             

вул. Зонова, 20

16.12.2021

8 049,8 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-672-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі гуртожитку  

Передача в оренду частини будівлі гуртожитку № 3

площею 3 м2, що обліковується на балансі Університету

митної справи та фінансів

м. Дніпро, 

вул. Павла Нірінберга, 2 

16.12.2021

408 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-3-ploshcheiu-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху 

Передача в оренду частини даху наукової бібліотеки

площею 14 м2, що обліковується на балансі

Дніпровського національного університету імені Олеся

Гончара

м. Дніпро,

вул. Казакова, 8

16.12.2021

1 402,78 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-dakhu-naukovoi-biblioteky-ploshcheiu-14-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Вбудоване приміщення

Передача в оренду вбудованого приміщення площею

19 м2, що обліковується на балансі Державного

підприємства «Науково-виробниче об’єднання

«Павлоградський хімічний завод» (аукціон за методом

покрокового зниження стартової орендної плати)

м. Павлоград,  

вул. Заводська, 49

16.12.2021

258,26 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-19-kv-m-9/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі 

Продовження договору оренди частини будівлі

площею 5 м2, що обліковується на балансі

Дніпровського державного аграрно-економічного

університету

м. Дніпро,

вул.  С. Єфремова, 25

17.12.2021

634,04 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-5-kv-m-47/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі 

Продовження договору оренди частини будівлі

площею 4,65 м2, що обліковується на балансі

Дніпровського державного аграрно-економічного

університету

м. Дніпро,

вул. Мандриківська, 276

17.12.2021

519,66 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-65-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гараж

Передача в оренду гаража площею 23,3 м2, що

обліковується на балансі Криворізької районної

державної адміністрації

смт Широке,  

вул. Соборна, 115

21.12.2021

403,9 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/harazh-ploshcheiu-23-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина адміністративної будівлі

Передача в оренду частини адміністративної будівлі

площею 2 м2, що обліковується на балансі Південно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства

юстиції (м. Дніпро)

(аукціон із зниженням стартової ціни)

м. Дніпро,  

вул. Шмідта, 43

21.12.2021

26,73 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/administratyvna-budivlia-ploshcheiu-2-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина адміністративної будівлі

Передача в оренду частини адміністративної будівлі
площею 2 м2, що обліковується на балансі Південно-
Східного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Дніпро)

(аукціон із зниженням стартової ціни)

м. Тернівка,  

вул. Курська, 2-Б

21.12.2021

2,29 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/administratyvna-budivlia-ploshcheiu-2-kv-m-5/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина 

будівлі гуртожитку

Передача в оренду частини будівлі гуртожитку № 1

площею 3 м2, що обліковується на балансі

Університету митної справи та фінансів (УМСФ)

м. Дніпро,  

вул. В.Вернадського, 2/4

22.12.2021

5,44 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-1-ploshcheiu-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина 

будівлі гуртожитку

Передача в оренду частини будівлі гуртожитку № 2
площею 3 м2, що обліковується на балансі
Університету митної справи та фінансів (УМСФ)

м. Дніпро,  

вул. В.Вернадського, 2/4

22.12.2021

4,56 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-2-ploshcheiu-3-kv-m-2/

