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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення промислового призначення

Будівля загального промислового призначення 
площею 1020 м², що перебуває на балансі ДП 
"Виробниче об'єднання Південний машинобудівний 
завод ім. О. М. Макарова"

м. Дніпро, вул. Криворізька, 1 20.04.2021

191 197,91 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-26-000032-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі паркінгу площею 4 м², 
яке перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

20.04.2021

527,63  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-23-000022-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі паркінгу площею 18 м², 
яке перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

21.04.2021

2 374,34  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-24-000001-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Вбудоване приміщення

Вбудоване приміщення площею 672,3 м², що 
перебуває на балансі Дніпровської митниці 
Держмитслужби.

Дніпропетровська обл., м. 
Покров, вул. Зонова, 20

21.04.2021

8 640,47 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-22-000040-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення будівлі пам’ятки архітектури

Приміщення пам’ятки архітектури 16 ст. Різницької 
башти загальною площею 63,1 м², що перебуває на 
балансі Національного історико - архітектурного 
заповідника «Кам’янець».

Хмельницька обл., м. 
Кам’янець-Подільський, вул. 
Вали, 5

22.04.2021

4 275  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000050-1


Адреса

Стартова ціна оренди

Навіс

Навіс № 3 павільйону № 12 площею 1466,1 м², що 
перебуває на балансі Національного комплексу 
«Експоцентр України».

м. Київ, проспект Академіка
Глушкова, 1

55 238,75 грн

Дата аукціону
22.04.2021

Строк оренди
10 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-26-000130-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

22.04.2021

1 978,61  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-24-000007-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення ангару діагностики автомобільного
транспорту площею 228,6 м².

Полтавська обл., м. Кременчук, 
проїзд Ярославський, 9

23.04.2021

5 023,69 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-01-000087-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

26.04.2021

131,91  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-29-000014-3


Адреса

Стартова ціна оренди

Павільйон ВДНГ

Павільйон № 16 загальною площею 1236,7 м², що 
перебуває на балансі Національного комплексу 
«Експоцентр України».

м. Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 1

52 835 грн

Дата аукціону
26.04.2021

Строк оренди
9 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-26-000086-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Частина нежитлового приміщення площею 12 м² в 
будівлі, яка перебуває на балансі Басейнового
управління водних ресурсів середнього Дніпра.

м. Київ, вулиця
Євгена Харченка, 34

27.04.2021

2 436,12 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-07-000055-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення площею 42,9 м², на першому
поверсі будівлі.

м. Київ, вул. 
Межигірська, 43

27.04.2021

344,30 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000059-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення площею 255,8 м², що
обліковується на балансі Басейного управління
водних ресурсів середнього Дніпра.

м. Київ, вул. Євгена
Харченка, 34

27.04.2021

2 908,96 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000036-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлові приміщення площею 704,3 м² на балансі
Державної служби статистики.

м. Київ, вул. Еспланадна, 
4-6

27.04.2021

529,74 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000033-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група об'єктів

Оренда групи об’єктів: частина офісних приміщень 
площею 2558,90 м²;  критого складу в будівлі митно-
складського комплексу площею 3806,4 м²; будівлі 
кам’яного складу площею 3452,20 м² в порту 
«Чорноморськ».

Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Транспортна, 30

27.04.2021

69 765,31 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-30-000164-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Виробниче приміщення

Частина будівлі виробничого призначення площею 
2116 м², яка перебуває на балансі ДП «Виробниче 
об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. 
Макарова»

м. Дніпро, вул. Криворізька, 1 27.04.2021

52 358,51 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-30-000002-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

27.04.2021

511,82  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-29-000003-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 80,6 м² адміністративної будівлі -
пам'ятки архітектури та містобудування місцевого 
значення «Банк М. А. Терещенка», що обліковується на 
балансі Національного заповідника «Глухів».

Сумська обл., м. Глухів, вул. 
Шевченка, 10

28.04.2021

1 873,85 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-06-000011-2


Адреса

Стартова ціна оренди

Павільйон ВДНГ

Павільйон № 22 площею 803,1 м², що перебуває на 
балансі Національного комплексу «Експоцентр 
України».

м. Київ, проспект Академіка
Глушкова, 1

546,70 грн

Дата аукціону
28.04.2021

Строк оренди
12 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-29-000102-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група інвентарних об’єктів

Група інвентарних об’єктів вантажно-розвантажувальної 
дільниці: будівля (78,4 м²); будівля (119,2 м²); залізнична 
колія (1039 м); прожекторні щогли висотою (2 шт.); 
пожежний резервуар (50 куб. м);  майданчики; підвищена 
колія для вивантажування сипучих матеріалів (45 м).

Вінницька обл., Піщанський р-
н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 
2

28.04.2021

131 209,94  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-29-000065-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Приміщення в збірно-щитовому будинку (будівлі ІТК), 
площею 52,9 м², які перебувають на балансі ДП МА 
«Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

28.04.2021

1 565,37   грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-29-000028-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення внутрішнього дворика 
Міської (Михайлівської) брами 

Продовження договору оренди внутрішнього дворика з 
дерев'яною галереєю Міської (Михайлівської) брами площею 
113,6 м², що є пам'яткою архітектури національного значення 
і обліковується на балансі Національного історико-
архітектурного заповідника «Кам'янець». 

м. Кам'янець-Подільський, 
вул. Замкова, 3

30.04.2021

8 493,80 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000014-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Нежитлове приміщення в учбовому корпусі КНУ імені
Тараса Шевченка (Червоний корпус)площею 27,7 м².

м. Київ, вул. 
Володимирська, 60

30.04.2021

48,39 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000018-2


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/32oKhBc  



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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