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Адреса

Стартова ціна оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі терміналу «D» 
площею 2 м², що перебуває на балансі ДП МА 
«Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

511,2 грн

Дата аукціону
19.05.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-2-6-na-2-mu-poversi-terminalu-d-ploshcheiu-2-00-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення Різницької башти

Повторний аукціон із зниженням стартової орендної 
плати на 50% з оренди 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

19.05.2021

2 137,50 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група інвентарних об’єктів

Повторний аукціон із зниженням стартової орендної 
плати на 50% групи інвентарних об’єктів вантажно-
розвантажувальної дільниці.

Вінницька обл., с. Попелюхи, 
вул. Шевченка, 2 

20.05.2021

65 604,97грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-29-000020-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі терміналу «D» 
площею 2 м², що перебуває на балансі ДП МА 
«Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

20.05.2021

511,2 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-2-6-na-2-mu-poversi-terminalu-d-ploshcheiu-2-00-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Їдальня

Корпус їдальні площею 599,5 м² Криворізького
національного університету.

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, проспект 
Гагаріна, 57

21.05.2021

24 345,71 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/korpus-idalni-d-1-ploshcheiu-599-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 188,7 м², що 
перебувають на балансі Державної податкової 
служби України.

м. Київ, Львівська
площа, 8

21.05.2021

946,56 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlovi-prymishchennia-administratyvnoi-budivli-ploshcheiu-188-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

21.05.2021

131,91  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-1-4-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина цеху

Частина будівлі цеху багатопустотних виробів 
площею 434 м², що перебуває на балансі ДП 
Міністерства оборони України «Харківський завод 
залізобетонних виробів».

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

21.05.2021

346,74 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-tsekhu-bahatopustotnykh-vyrobiv-ploshcheiu-434-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення в аеропорту 
«Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

24.05.2021

131,91 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-1-4-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення в аеропорту 
«Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

25.05.2021

131,91 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-1-4-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина площадки

Частина асфальтованої площадки площею 262 м².

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 
30 А

25.05.2021

1 296,49 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/ternopilska-obl/chastyna-asfaltovanoi-ploshchadky-ploshcheiu-262-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 16 м² на балансі Державної
податкової служби України.

м. Київ, Львівська площа, 8 25.05.2021

80,92 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/administratyvna-budivlia-ploshcheiu-16-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Частина адміністративної будівлі площею 7,5 м²
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

м. Дніпро, вул. Короленка, 4 25.05.2021

38,32 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 приміщення в аеропорту 
«Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

26.05.2021

131,91 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-1-4-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення в аеропорту 
«Бориспіль»

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

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

27.05.2021

131,91 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-2-2-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m-2/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3okRn3Y 



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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