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Вересень 2021 року
Дніпропетровська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина бетонного замощення

Передача в оренду частини бетонного

замощення площею 44 м2, що обліковується

на балансі Криворізького професійного

будівельного ліцею

м. Кривий Ріг, 

вул. Перлинна, 8

01.09.2021

335,53 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-betonnoho-zamoshchennia-betonnyi-maidanchyk-ploshcheiu-44-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина покрівлі виробничих майстерень

Передача в оренду частини покрівлі

виробничих майстерень площею 112 м2, що

обліковується на балансі Криворізького

професійного будівельного ліцею

м. Кривий Ріг,

вул. Сергія Колачевського, 133

01.09.2021

6 037,9 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-pokrivli-vyrobnychykh-maisteren-ploshcheiu-112-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлове вбудоване приміщення

Передача в оренду нежитлового вбудованого

приміщення площею 78,7 м2, що обліковується

на балансі Управління каналу ДНІПРО-ДОНБАС

м. Кам’янське,                  
вул. Дніпробудівська, 6-А

02.09.2021

1 841,79 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-78-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Технічна майстерня  та                          

частина майданчика

Передача в оренду приміщення технічної

майстерні площею 212,4 м2 та частини

майданчика 30 м2, що обліковується на

балансі Павлоградського міжрайонного

управління водного господарства

м. Підгородне,                                 

вул. Межова, 3

02.09.2021

702,35 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-maidanchyka-maisternia-ploshcheiu-242-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Спортивна зала

Передача в оренду спортивної зали корпусу № 2

площею 765,7 м2, що обліковується на балансі

Дніпропетровського регіонального інституту

державного управління Національної академії

державного управління при Президентові України

м. Дніпро,                          
вул. Гоголя, 29

07.09.2021

872,07 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/sportyvna-zala-korpusu-2-ploshcheiu-765-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гараж

Передача в оренду гаражу корпусу № 2

площею 175,6 м2, що обліковується на балансі

Дніпропетровського регіонального інституту

державного управління Національної академії

державного управління при Президентові України

м. Дніпро,                          
вул. Гоголя, 29

07.09.2021

199,41 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/harazh-korpusu-2-ploshcheiu-175-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Підвальне приміщення будівлі

Передача в оренду підвального приміщення будівлі

корпусу № 1 площею 342,7 м2, що обліковується на

балансі Дніпропетровського регіонального інституту

державного управління Національної академії

державного управління при Президентові України

м. Дніпро,                          
вул. Гоголя, 29

07.09.2021

107,23 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/pidval-budivli-koprusu-1-ploshcheiu-342-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гараж

Передача в оренду гаражу площею 353,1 м2, що

обліковується на балансі Дніпропетровського

регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при

Президентові України

м. Дніпро,                          
вул. Гоголя, 29

07.09.2021

401,11 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/harazh-ploshcheiu-353-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди частини будівлі

площею 18,29 м2, що обліковується на балансі

Державного підприємства «Виробниче

об’єднання Південний машинобудівний завод

імені О.М. Макарова»

м. Дніпро, 

вул. Робоча, 174

08.09.2021

1 488,58 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-18-29-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди частини будівлі

площею 3 м2, що обліковується на балансі

Східного офісу Держаудитслужби

м. Дніпро, 

вул. Володимира Антонрвича, 22/2

08.09.2021

1 730,3 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-3-kv-m-69/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі гуртожитку

Передача в оренду частини будівлі гуртожитку

площею 62,04 м2, що обліковується на балансі

Державного підприємства "Виробничо-будівельне

об'єднання"

м. Нікополь, 

пр. Трубників, 16

08.09.2021

80,79 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/budivlia-hurtozhytku-ploshcheiu-62-04-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Нежитлові приміщення

Передача в оренду нежитлових приміщень

(підсобні приміщення, намет, під’їзні шляхи)

загальною площею 58 м2, що обліковуються на

балансі Регіонального офісу водних ресурсів

у Дніпропетровській області

село Микільське-На-Дніпрі 08.09.2021

2 567,42 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/pidsobni-prymishchennia-namet-pidizni-shliakhy-ploshcheiu-58-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Передача в оренду частини приміщення

гуртожитку № 3 загальною площею 33,88 м2, що

обліковується на балансі Криворізького державного

педагогічного університету

м. Кривий Ріг, 

вул. Олександра Васякіна, 54-А

08.09.2021

239,34 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-3-ploshcheiu-33-88-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Бокс № 11 та частина майданчика

Передача в оренду боксу № 11 та частини майданчику

загальною площею 75,3 м2, що обліковуються на

балансі Павлоградського міжрайонного управління

водного господарства

смт. Слобожанське, 

вул. Будівельників, 1

09.09.2021

89,74 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/boks-11-chastyna-maidanchyka-ploshcheiu-75-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Передача в оренду частини приміщення

гуртожитку № 4 загальною площею 30,18 м2, що

обліковується на балансі Криворізького державного

педагогічного університету

м. Кривий Ріг, 

вул. Героїв АТО, 79-Б

09.09.2021

314,50 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-4-ploshcheiu-30-18-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Передача в оренду частини приміщення

гуртожитку № 1 загальною площею 31,12 м2, що

обліковується на балансі Криворізького

державного педагогічного університету

м. Кривий Ріг, 

пр. Гагаріна, 54-А

09.09.2021

233,4 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-1-ploshcheiu-31-12-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі гуртожитку

Передача в оренду частини будівлі гуртожитку

площею 50,52 м2, що обліковується на балансі

Державного підприємства «Виробничо-будівельне

об’єднання»

м. Нікополь, 

пр. Трубників, 16

09.09.2021

65,79 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-1-ploshcheiu-31-12-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Передача в оренду приміщення загальною

площею 106,8 м2 (офіс – 107,7 м2 та склад 6,1 м2),

що обліковується на балансі Державного

підприємства «Дніпровський проектний інститут»

м. Дніпро,                          
вул. Театральна, 6

09.09.2021

110,76 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/ofis-1007kv-m-sklad-61-kv-m-ploshcheiu-106-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина адміністративної будівлі

Передача в оренду частини адміністративної

будівлі площею 78,73 м2, що обліковується на

балансі Головного управління Національної поліції

в Дніпропетровській області

м. Дніпро, 

пр. Слобожанський, 40

09.09.2021

125,31 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/administratyvnyi-budynok-ploshcheiu-78-73-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Асфальтована ділянка

Передача в оренду асфальтованої ділянки

площею 25 м2, що обліковується на балансі

Криворізького державного комерційно-

економічного технікуму

м. Кривий Ріг, 

вул. Курчатова, 13

09.09.2021

22,52 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/asfaltovana-dilianka-ploshcheiu-25-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Асфальтована ділянка

Передача в оренду асфальтованої ділянки

площею 25 м2, що обліковується на балансі

Придніпровського державного металургійного

коледжу

м. Кам’янське,                          
пр. Аношкіна, 86

09.09.2021

115,71 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/asfaltovanoi-dilianka-bilia-budivli-uchbovoho-korpusu-ploshcheiu-25-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина гаража та                          

частина асфальтованого майданчика

Передача в оренду частини гаражу площею 138 м2

та частини асфальтованого майданчика 14 м2, що
обліковуються на балансі Павлоградського
міжрайонного управління водного господрства

м. Підгородне,                                 

вул. Межова, 3а

09.09.2021

429,39 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-harazha-chastyna-asfaltovanoho-maidanchyka-ploshcheiu-152-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди на частину

будівлі площею 27,756 м2, що обліковується на

балансі Державного підприємства «Виробниче

об’єднання Південний машинобудівний завод

імені О.М. Макарова»

м. Дніпро, 

вул. Макарова, 27-А

14.09.2021

3 556,8 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-27-756-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди на частину

будівлі площею 3 м2, що обліковується на балансі

Дніпровського національного університету імені

Олеся Гончара

м. Дніпро, 

вул. Казакова, 30

14.09.2021

379,54 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-3-kv-m-66/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди на частину

будівлі площею 28,23 м2, що обліковується на

балансі Державного конструкторське бюро

"Південне" імені М. Янгеля"

м. Дніпро, 

вул. Криворізька, 3

15.09.2021

2 775,23 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-28-23-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина зовнішньої стіни

Передача в оренду частини зовнішньої стіни першого

поверху загальною площею 4 м2, що обліковується на

балансі Державного підприємства «Виробниче

об’єднання «Південний Машинобудівний завод імені

О. М. Макарова»

м. Дніпро,                
вул. Титова, 25              

16.09.2021

85,11 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-75/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Телефонна каналізація

Передача в оренду телефонної каналізації

площею 3781,4 погонних метри, що обліковується

на балансі Дніпровського регіонального

структурного підрозділу Державного підприємства

обслуговування повітряного руху України

м. Дніпро,                                          
вул. Аеропортівська-Яснополянська

16.09.2021

20,70 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/telefonna-kanalizatsiia-ploshcheiu-3781-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Офіс-склад

Передача в оренду офісу-складу площею 20,7 м2,
що обліковується на балансі Державного

підприємства “Науково-виробниче об’єднання

“Павлоградський хімічний завод”

м. Павлоград,                                          
вул. Сташкова, 12-А

16.09.2021

1 180,58 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/ofis-sklad-ploshcheiu-20-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди на частину

будівлі площею 21,04 м2, що обліковується на

балансі Державного підприємства «Виробниче

об’єднання Південний машинобудівний завод імені

О.М. Макарова»

м. Дніпро, 

вул. Дмитра Кедріна, 51а

16.09.2021

2 069,47 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-21-04-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди на частину

будівлі площею 30,3 м2, що обліковується на

балансі Державного підприємства «Виробниче

об’єднання Південний машинобудівний завод імені

О.М. Макарова»

м. Дніпро, 

вул. Титова, 29

16.09.2021

3 571,8 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-30-3-kv-m-5/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Передача в оренду частини будівлі (харчоблок)

площею 210,9 м2, що обліковується на балансі

Державного закладу професійної (професійно-

технічної) освіти «Придніпровський професійний

ліцей м.Дніпро»

м. Дніпро, 

вул. Електрична, 36

28.09.2021

382,64 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/khorchoblok-ploshcheiu-210-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля насосної станції

Передача в оренду будівлі насосної станції

площею 147,9 м2, що обліковується на балансі

Дніпровського транспортно-економічного фахового

коледжу

м. Дніпро, 

вул. Трудових резервів, 4

28.09.2021

205,29 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/kn-nasosnaia-ploshcheiu-147-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гараж та бетановане замощення

Передача в оренду гаражу та бетанованого

замощення загальною площею 173,9 м2, що

обліковуються на балансі Регіонального офісу

водних ресурсів у Дніпропетровській області

село Микільське-на-Дніпрі 28.09.2021

1 605,18 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/harazh-betonovane-zamoshchennia-ploshcheiu-173-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина гуртожитку

Передача в оренду частини гуртожитку площею

26 м2, що обліковується на балансі Національного

технічного університету «Дніпровська політехніка»

м. Дніпро, 

пр. Гагаріна, 59

28.09.2021

140,81 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/hurtozhytok-ploshcheiu-26-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди на частину

будівлі площею 38,41 м2, що обліковується на балансі

Державного підприємства «Дніпропетровській

Державний проектний інститут житлового і цивільного

будівництва «Дніпроцивільпроект»

м. Кривий Ріг, 

вул. Пушкіна, 4

28.09.2021

2 829,58 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-38-41-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина навчального корпусу

Передача в оренду частини навчального корпусу

площею 70,7 м2, що обліковується на балансі

Державного закладу професійної (професійно-

технічної) освіти «Придніпровський професійний

ліцей м. Дніпро»

м. Дніпро, 

вул. Електрична, 36

28.09.2021

101,46 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/navchalnyi-korpus-ploshcheiu-70-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина інженерно-

конструкторського корпусу

Передача в оренду частини інженерно-
конструкторського корпусу площею 4 м2, що 
обліковується на балансі Державного підприємства 
«Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля»

м. Дніпро, 

вул. Криворізька, 3

28.09.2021

276,35 грн 5 років 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/inzhenerno-konstruktorskyi-korpus-ploshcheiu-4-kv-m/

