
Оренда 
державного  
майна
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містоКиїв



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення будівлі готелю

Оренда приміщень загальною площею 2397,5 м²

(підвал, перший та другий поверхи будівлі), що

перебувають на балансі ДП «Готель «Козацький»

Міністерства оборони України.

м. Київ, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 2/32 

02.11.2021

221 170,02 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/budivlia-hoteliu-ploshcheiu-2397-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/budivlia-hoteliu-ploshcheiu-2397-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Оренда приміщень загальною площею 30 м² на 1-му

поверсі корпусу № 6 ДП «Національний центр

Олександра Довженка».

м. Київ,                                         

вул. Васильківська, 1

02.11.2021

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

Приміщення будівлі

автомайстерні

Оренда приміщень загальною площею 96,5 м² на

1-му поверсі будівлі, що перебуває на балансі

Басейнового управління водних ресурсів середнього

Дніпра.

м. Київ,                                         

вул. Євгена Харченка, 34

02.11.2021

601,79 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-avtomaisternia-ploshcheiu-96-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-avtomaisternia-ploshcheiu-96-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 4 м² на

першому поверсі будівлі ДП «Готель «Козацький»

Міністерства оборони України.

м. Київ,                                         

вул. Михайлівська, 1/3

02.11.2021

563,83 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-na-pershomu-poversi-ploshcheiu-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-na-pershomu-poversi-ploshcheiu-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 4 м² на 1-му

поверсі гуртожитку Київського фахового коледжу

транспортної інфраструктури.

м. Київ, вул. Михайла 

Котельникова, 29/18 

02.11.2021

27,10 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 310 м² у підвалі гуртожитку №5 Київського

національного університету будівництва і архітектури.

м. Київ,                                         

вул. Освіти, 7

02.11.2021

50 805,90 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-310-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-310-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 55,5 м² на 1-му поверсі учбового корпусу

№1 НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського».

м. Київ, 

просп. Перемоги, 37

02.11.2021

13 545 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-55-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-55-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 16,7 м² на 1-му поверсі будівлі Державного

спеціалізованого видавництва «Техніка».

м. Київ,                                         

вул. Обсерваторна, 25  

02.11.2021

4 078,14 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-16-7-kv-m-5/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-16-7-kv-m-5/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху площею

12,16 м² адміністративної будівлі Державного

підприємства «Український державний науково-

виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики

імені А.В. Шаха» (ДП «Укргеоінформ»).

м. Київ,                                         

вул. Попудренка, 54

02.11.2021

2 005,16 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-16-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-16-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 1 м² на

першому поверсі будівлі, літера Б, що перебуває на

балансі Київського національного лінгвістичного

університету.

м. Київ,                                         

вул. Велика Васильківська, 73

03.11.2021

988,12 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-44/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-44/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 2 м² на 1-му

поверсі учбово-бібліотечного корпусу Київського

транспортного університету.

м. Київ,                                         

вул. Михайла Бойчука, 42

03.11.2021

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

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 1,5 м² на

першому поверсі лікувального корпусу на 404 ліжка,

що перебуває на балансі ДУ «Головний медичний

центр МВС України».

м. Київ,                                         

вул. Бердичівська, 1

04.11.2021

1 204,42 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-5-kv-m-6/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-5-kv-m-6/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 2 м² на другому

поверсі будівлі блоку Б, літера А, що перебуває на

балансі Державної наукової установи «Науково-

практичний центр профілактичної та клінічної

медицини» ДУС.

м. Київ,                                         

вул. Верхня, 5

04.11.2021

1 472,41 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-113/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-113/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху площею

5 м², що перебуває на балансі ДП НДІ «ОРІОН».

м. Київ,                                         

вул. Дегтярівська, 51

04.11.2021

9 802,87 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-5-kv-m-46/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-5-kv-m-46/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 1 м² на

першому поверсі навчального корпусу літери А

(пам'ятки історії та архітектури місцевого значення)

Київського національного університету театру, кіно і

телебачення імені І.К.Карпенка-Карого.

м. Київ,                                         

вул. Ярославів Вал, 40

05.11.2021

987,66 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-33/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-33/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 1 м² на

першому поверсі корпусу № 7 Управління

адміністративними будинками Державного

управління справами.

м. Київ,                                         

вул. Петра Болбочана, 8

05.11.2021

1 027,40 грн 2 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-32/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-32/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Внутрішні стіни приміщень

Оренда частин приміщень загальною площею 0,5 м²

(на 4 поверсі 0,25 м² коридору та на 9 поверсі 0,25

м² коридору), що перебувають на балансі ДВНЗ

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана».

м. Київ,                                         

вул. Сім'ї Сосніних, 15А 

09.11.2021

11,10 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/4-ta-9-poverkhy-korydoru-hurtozhytku-6-ploshcheiu-0-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/4-ta-9-poverkhy-korydoru-hurtozhytku-6-ploshcheiu-0-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Внутрішні стіни приміщень

Оренда частин приміщень загальною площею 0,5 м²

(ліве крило четвертого поверху площею 0,25 м² та

праве крило 4 поверху площею 0,25 м²) коридорів

гуртожитку №3 ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана».

м. Київ,                                         

вул. Марії Капніст, 4

09.11.2021

4,05 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/live-i-prave-krylo-4-poverkhu-korydor-hurtozhytku-3-ploshcheiu-0-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/live-i-prave-krylo-4-poverkhu-korydor-hurtozhytku-3-ploshcheiu-0-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Внутрішні стіни приміщень

Оренда частин приміщень загальною площею 0,5 м²

(ліве крило четвертого поверху площею 0,25 м² та

праве крило 4 поверху площею 0,25 м²) коридорів

гуртожитку №1 ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана».

м. Київ,                                         

вул. Марії Капніст, 8

09.11.2021

3,47 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/live-ta-prave-krylo-4-poverkhu-korydoru-hurtozhytku-1-ploshcheiu-0-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/live-ta-prave-krylo-4-poverkhu-korydoru-hurtozhytku-1-ploshcheiu-0-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху

загальною площею 10 м² учбового корпусу № 30

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського».

м. Київ, Індустріальний 

провулок, 2

09.11.2021

6 316,78 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-kv-m-31/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-kv-m-31/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху та приміщення

технічного поверху

Продовження договору оренди частини даху та

приміщення технічного поверху загальною площею

6 м² будівлі лабораторного корпусу Національного

університету харчових технологій.

м. Київ,                                         

вул. Володимирська, 72 

09.11.2021

10 868,74 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-6-kv-m-33/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-6-kv-m-33/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Внутрішні стіни приміщень

Оренда приміщень загальною площею 126,5 м² на

першому поверсі навчального корпусу № 1 ДВНЗ

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана».

м. Київ, 

просп. Перемоги, 54/1

10.11.2021

14 082,79 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 асфальтованого

майданчика та частина даху будівлі

Продовження договору оренди частини

асфальтованого майданчика та частини даху будівлі

загальною площею 9 м², що перебувають на балансі

ДП «УКРДІПРОДОР».

м. Київ, просп. 

Повітрофлотський, 39/1

10.11.2021

6 484,94 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-9-kv-m-18/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-9-kv-m-18/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху площею

8 м², що перебуває на балансі Київського

національного університету імені Тараса Шевченка.

м. Київ, просп. Академіка

Глушкова, 4-е

10.11.2021

6 016,48 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-8-kv-m-32/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-8-kv-m-32/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Внутрішні стіни приміщень та 

частина даху

Продовження договору оренди частин приміщень

загальною площею 8 м² (на 1-му поверсі площею 4

м², на 2-му поверсі площею 3 м² та частина даху

площею 1 м²), що перебувають на балансі Київського

національного університету імені Тараса Шевченка.

м. Київ,                                         

вул. Володимирська, 60 

10.11.2021

15 324,67 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-8-kv-m-33/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-8-kv-m-33/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху

загальною площею 14,2 м² (12,2 м² для розміщення

3-х антенно-фідерних пристроїв та 2 м² для

розміщення шафи з обладнанням) будівлі гуртожитку

№16 НТУУ «Київський політехнічний інститут імені

Ігоря Сікорського».

м. Київ,                                         

вул. Виборзька, 3

11.11.2021

8 891,60 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-2-kv-m-4/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-2-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Оренда приміщення площею 14,2 м², що перебуває

на балансі ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана».

м. Київ,                                         

вул. Марії Капніст, 8

12.11.2021

98,56 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-14-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-14-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення

площею 1 м², що перебуває на балансі ДУ «Головний

медичний центр Міністерства внутрішніх справ

України».

м. Київ,                                         

вул. Бердичівська, 1

12.11.2021

940,30 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-99/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-99/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху площею

10 м², що перебуває на балансі Національного

авіаційного університету.

м. Київ, просп. Любомира 

Гузара, 1

12.11.2021

6 499,84 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-kv-m-32/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-kv-m-32/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення

площею 2 м², що перебуває на балансі Національної

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ

України.

м. Київ, вул. В’ячеслава 

Чорновола, 28/1

12.11.2021

1 779,84 грн 2 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-250/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-250/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення

площею 4,5 м², що перебуває на балансі Київського

національного лінгвістичного університету.

м. Київ,                                         

вул. Феодосійська, 8/13

12.11.2021

982,80 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху та частина

внутрішнього подвір'я

Продовження договору оренди частини даху та

частини заасфальтованого внутрішнього подвір'я

загальною площею 32,8 м² будівлі учбового корпусу

Національного педагогічного університету ім.

Драгоманова.

м. Київ,                                         

вул. Пирогова, 9 

12.11.2021

11 159,80 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-32-8-kv-m-7/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-32-8-kv-m-7/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху будівлі та 

вбудоване приміщення

Продовження договору оренди частини даху будівлі та

вбудованого приміщення загальною площею 29,8 м²,

що перебувають на балансі Національного

авіаційного університету.

м. Київ, просп. Любомира 

Гузара, 1

12.11.2021

12 248,25 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-29-8-kv-m-5/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-29-8-kv-m-5/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху будівлі та частина

технічного поверху

Продовження договору оренди частини даху та

частини технічного поверху загальною площею

19,8 м², що перебувають на балансі Національного

авіаційного університету.

м. Київ,                                         

вул. Ніжинська, 29-д

12.11.2021

10 407,41 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-19-8-kv-m-5/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-19-8-kv-m-5/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Оренда приміщень загальною площею 112,8 м², що

перебувають на балансі Басейнового управління

водних ресурсів середнього Дніпра.

м. Київ,                                         

вул. Євгена Харченка, 2

15.11.2021

294,77 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/mahazyn-ploshcheiu-112-8-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/mahazyn-ploshcheiu-112-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 7 м² на 1-му

поверсі учбово-спортивного комплексу Київського

національного університету будівництва і архітектури.

м. Київ,                                         

вул. Освіти, 3

15.11.2021

48,03 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-prymishchennia-uchbovo-sportyvnoho-kompleksu-ploshcheiu-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-prymishchennia-uchbovo-sportyvnoho-kompleksu-ploshcheiu-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Внутрішні стіни приміщень

Оренда частин приміщень загальною площею 0,5 м²

(0,25 м² коридору на третьому поверсі та 0,25 м²

коридору на дев'ятому поверсі) гуртожитку №5 ДВНЗ

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана».

м. Київ, 

просп. Перемоги, 54А

15.11.2021

17,85 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-korydoru-hurtozhytku-5-ploshcheiu-0-5-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-korydoru-hurtozhytku-5-ploshcheiu-0-5-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 загальною площею 42 м²

будівлі гуртожитку Національного педагогічного

університету ім. Драгоманова.

м. Київ,                                         

вул. Космічна, 8-Б

15.11.2021

10 106,05 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-42-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-42-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху

загальною площею 16 м², що перебуває на балансі

Національного інституту раку.

м. Київ,                                         

вул. Ломоносова, 33/43

15.11.2021

11 562,73 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху

загальною площею 14 м², що перебуває на балансі

ДП «Національний спортивний комплекс

«Олімпійський».

м. Київ,                                         

вул. Велика Васильківська, 55

15.11.2021

9 482,79 грн 2 роки 9 місяців

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-kv-m-13/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-kv-m-13/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху та частина

технічного поверху

Продовження договору оренди частини даху та

частини технічного поверху загальною площею

10,5 м², що перебувають на балансі Державної

установи «Центр обслуговування підрозділів

Міністерства внутрішніх справ України».

м. Київ,                                         

вул. Сім’ї Хохлових, 5

15.11.2021

8 814,84 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху

Продовження договору оренди частини даху площею

4 м², що перебуває на балансі Національного

університету фізичного виховання і спорту України.

м. Київ,                                         

вул. Фізкультури, 1

15.11.2021

13 311,10 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-119/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-119/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху та частина

технічного поверху

Продовження договору оренди частини даху та

частини технічного поверху загальною площею 38 м²,

що перебувають на балансі Національного

педагогічного університету ім. Драгоманова.

м. Київ,                                         

вул. Тургенєвська, 8/14 

16.11.2021

14 425,23 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-38-kv-m-6/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-38-kv-m-6/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частини даху, технічного

поверху та підвалу

Продовження договору оренди частини даху, частини

технічного поверху та частини підвалу загальною

площею 45,4 м², що перебувають на балансі ДП

«Центр оцінки та інформації».

м. Київ,                                         

вул. Є. Сверстюка, 15

16.11.2021

17 688,80 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-45-4-kv-m-4/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-45-4-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення

площею 2 м², що перебуває на балансі

Національного університету охорони здоров'я України

імені П.Л.Шупика.

м. Київ,                                         

вул. Дорогожицька, 9

16.11.2021

443,10 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-252/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-252/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху та частина

технічного поверху

Продовження договору оренди частини даху та

частини технічного поверху загальною площею

22,9 м², що перебувають на балансі ДП «Науково-

дослідний і проектний інститут містобудування».

м. Київ, бульвар Лесі 

Українки, 26-А

16.11.2021

19 080,62 грн 4 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-22-9-kv-m-5/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-22-9-kv-m-5/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Оренда приміщень загальною площею 66,1 м² на

першому поверсі будівлі Районного управління, що

перебуває на балансі Головного управління

Національної поліції у м. Києві.

м. Київ,                                         

вул. Червоноткацька, 2

17.11.2021

2 428,02 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/budivlia-raionnoho-upravlinnia-litera-a-ploshcheiu-66-1-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/budivlia-raionnoho-upravlinnia-litera-a-ploshcheiu-66-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 3 м², що

перебуває на балансі Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

м. Київ,                                         

вул. Ломоносова, 47

17.11.2021

397,08 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 2,5 м², що

перебуває на балансі Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

м. Київ,                                         

вул. Ломоносова, 49

17.11.2021

322,7 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-ploshcheiu-5892-9-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-ploshcheiu-5892-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 8 м², що

перебуває на балансі Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

м. Київ,                                         

вул. Ломоносова, 49

17.11.2021

1 215,06 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-ploshcheiu-8-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nerukhome-maino-ploshcheiu-8-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Продовження договору оренди приміщення площею

29,3 м², що перебуває на балансі Управління

адміністративними будинками Державного

управління справами.

м. Київ,                                         

вул. Банкова, 11

17.11.2021

11 787,10 грн 4 роки 9 місяців

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-29-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-29-3-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 загальною площею 6 м²,

що перебувають на балансі ДП

«Укркомунобслуговування».

м. Київ,                                         

вул. Велика Житомирська, 9 

17.11.2021

13 557,75 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-6-kv-m-35/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-6-kv-m-35/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення

площею 7,44 м², що перебуває на балансі ДУ

«Головний медичний центр Міністерства внутрішніх

справ України».

м. Київ,                                         

вул. Бердичівська, 1

17.11.2021

1 692,90 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-7-44-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-7-44-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина даху та частина

технічного поверху

Продовження договору оренди частини даху та

частини технічного поверху загальною площею 9 м²,

що перебувають на балансі ДП

«Укркомунобслуговування».

м. Київ,                                         

вул. Ділова, 24

18.11.2021

14 740,91 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 2 м² на 1-му

поверсі учбового корпусу Національного

транспортного університету.

м. Київ,                                         

вул. Омеляновича-Павленка, 1

19.11.2021

0,77 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-2-kv-m-4/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-2-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Продовження договору оренди приміщення площею

16,6 м², що перебуває на балансі Національного

інституту раку.

м. Київ,                                         

вул. Ломоносова, 33/43

19.11.2021

3 670,92 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-16-6-kv-m-7/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-16-6-kv-m-7/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 28,5 м², що перебувають на балансі

Національного інституту раку.

м. Київ,                                         

вул. Ломоносова , 33/43

22.11.2021

30 101,05 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-28-5-kv-m-6/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-28-5-kv-m-6/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Продовження договору оренди приміщень загальною

площею 39,8 м², що перебувають на балансі

Національного університету охорони здоров'я України

імені П.Л. Шупика.

м. Київ,                                         

вул. Дорогожицька, 9

22.11.2021

14 673,45 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-39-8-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-39-8-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення

площею 1,5 м², що перебуває на балансі

Національного університету охорони здоров'я України

імені П.Л.Шупика.

м. Київ,                                         

вул. Дорогожицька, 9

25.11.2021

1 151,82 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-5-kv-m-21/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-5-kv-m-21/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля складу

Продовження договору оренди нерухомого майна

загальною площею 998,1 м², що перебуває на

балансі «АГРОСПЕЦСЕРВІС».

м. Київ,                                         

вул. Кудрявська, 16

29.11.2021

114 030,03 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/budivlia-skladu-moduliu-chastyna-ohorozhi-vorota-metalevi-ploshcheiu-998-1-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/budivlia-skladu-moduliu-chastyna-ohorozhi-vorota-metalevi-ploshcheiu-998-1-kv-m/


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

