
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

16 серпня 2021 року



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Адміністративна будівля

Адміністративна будівля площею 228,7 м².

Рівненська обл., м. Острог, 
вул. Героїв Майдану 10

17.08.2021

8 597,02 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/rivnenska-obl/administratyvna-budivlia-ploshcheiu-228-7-kv-m/


Дата аукціону

Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди (30 одиниць) площею 527 442,5 м² 
та рибацький будинок.

17.08.2021
Адреса
Івано-Франківська обл., 
Коломийський р-н, с. Чортовець

Стартова ціна оренди
24 621,49 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/ivano-frankivska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-8-my-staviv-ta-rybatskyi-budynok-ploshcheiu-527442-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 63,7 м², на першому 
поверсі будівлі, без окремого входу, яке обліковується 
на балансі ДЗ «Київський коледж зв'язку».

м. Київ, вул. Леонтовича, 11 18.08.2021

18 144,31 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-63-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Частина приміщення площею 4 м² на 1-му поверсі будівлі
готелю «Козацький», що перебуває на балансі
Міністерства оборони України.

м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3 18.08.2021

565,74 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди (9 одиниць).

Вінницька обл., Вінницький р-н, 
с.Івча

19.08.2021

14 754,87 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/vinnytska-obl/hidrosporudy-9-sht-ploshcheiu-0-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група інвентарних об’єктів

Група інвентарних об’єктів загальною площею 100,3 м², а 
саме: 1) приміщення (31,5 м²) адміністративної будівлі; 2) 
гараж (68,8 м²), що обліковуються на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Буринському
районі Сумської області.

Сумська обл., м. Буринь, вул. 
Дем’яна Бєдного, 5

19.08.2021

100,33 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/sumska-obl/nezhytlove-prymishchennia-harazh-ploshcheiu-100-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення на першому поверсі будівлі площею 32,7 м², 
що обліковується на балансі Національного інституту
стратегічних досліджень.

м. Київ, вул. Генерала 
Алмазова, 18/7

20.08.2021

12 768,88 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-32-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Група інвентарних об’єктів

Група інвентарних об`єктів: адміністративно-побутова 
будівля (2 152,8 м²), адміністративно-побутова будівля 
(851,7 м²).

Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Сухолиманська, 31

20.08.2021

74 061,99 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/odeska-obl/administratyvno-pobutova-budivlia-inv-3275-ploshcheiu-851-7-kv-m/


Споруди Руської брами

Приміщення загальною площею 210,2 м²: казематної 
куртини (109,4 м²), прибрамна башта (31,8 м²) та 
напівбашта з галереєю (69 м² ) в комплексі споруд 
Руської брами з баштами та укріпленнями, що є 
пам'яткою архітектури національного значення.

Адреса
Хмельницька обл., м. 
Кам'янець-Подільський, вул. 
Руська, 93
Стартова ціна оренди
16 558 грн

Дата аукціону
25.08.2021

Строк оренди
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/sporuda-ploshcheiu-210-2-kv-m/


Дата аукціону

Строк оренди

Приміщення в аеропорту

Приміщення та частина приміщення на першому поверсі 
будівлі терміналу «Б» площею 297,6 м², Міжнародного 
аеропорту «Бориспіль».

25.08.2021
Адреса
Київська обл., 
Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

Стартова ціна оренди
1 274,25 грн

12 днів

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/prymishchennia-84-87-ta-chastyna-prymishchennia-106-t-b-ploshcheiu-297-6-kv-m/


Дата аукціону

Строк оренди

Приміщення в аеропорту

Приміщення та частина приміщення на першому поверсі 
будівлі терміналу «Б» площею 143,7 м², Міжнародного 
аеропорту «Бориспіль».

25.08.2021
Адреса
Київська обл., 
Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

Стартова ціна оренди
615,29 грн

12 днів

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/prymishchennia-52-ta-chastyny-prymishchennia-106-ploshcheiu-143-7-kv-m/


Дата аукціону

Строк оренди

Приміщення в аеропорту

Приміщення та частина приміщення на першому поверсі 
будівлі терміналу «Б» площею 335,3 м², Міжнародного 
аеропорту «Бориспіль».

25.08.2021
Адреса
Київська обл., 
Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

Стартова ціна оренди
1 435,67 грн

12 днів

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/prymishchennia-174-175-176-179-180-terminalu-b-ploshcheiu-335-3-kv-m/


Дата аукціону

Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди в кількості 40 одиниць семи ставів
площею 456 825 м².

25.08.2021
Адреса
Івано-Франківська обл., с. 
Воскресинці, с. Васючин

Стартова ціна оренди
10 057,05 грн 12 днів

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/ivano-frankivska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-40sht-7-my-staviv-ploshcheiu-456825-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди в кількості 77 одиниць. 

Вінницька обл., Гайсинський 
р-н

26.08.2021

34 394,35 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword%5Btext%5D=%206161&search_keyword%5Bid%5D=&search_keyword%5Btaxonomy%5D=&search_location_address%5Btext%5D=&search_location_address%5Bterm_id%5D=&search_location_address%5Btaxonomy%5D=&search_location_address%5Bcenter%5D=&search_location_address%5Bviewport%5D=&search_location_address%5Bzoom%5D=&search_location_address%5Bradius%5D=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Вбудовані приміщення загальною площею 493,5 м² 
будівлі адміністративно-побутового комбінату шахти 
«Новодонецька», що обліковується на балансі ВП 
«Шахтоуправління «Новодонецьке» ДП 
«Добропіллявугілля-видобуток».

Донецька обл., с. Курицине, 
вул. Робоча, 15в

27.08.2021

5 238,95 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/donetska-obl/administratyvno-pobutovyi-kombinat-shakhty-ploshcheiu-493-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 51,68 м² першого 
поверху двоповерхової адмінбудівлі.

Чернігівська обл., м. Ніжин, 
площа Марії Заньковецької, 
4

27.08.2021

112,79 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/chernihivska-obl/nezhytlove-prymishchennia-adminbudivli-ploshcheiu-51-68-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/37KBH2n 



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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