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Адреса

Київська обл., м. Яготин, 
вул. Незалежності, 148

Стартова ціна оренди

80,04 грн

Дата аукціону

02.08.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення адміністративної будівлі

Нежитлове приміщення площею 83,9 м² на
першому поверсі адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Управління поліції
охорони в Київській області.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/administratyvna-budivlia-ploshcheiu-83-9-kv-m/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова  ціна оренди

5 131,42 грн

Дата аукціону

03.08.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення в аеропорту 

«Бориспіль»

Частина приміщення на третьому поверсі
терміналу «D» площею 10 м², що обліковується на
балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-na-3-mu-poversi-v-terminali-d-ploshcheiu-10-00-kv-m/


Адреса

Київська обл., м. Чорнобиль, 
вул. Кірова, 152

Стартова ціна оренди

4 846,93 грн

Дата аукціону

04.08.2021

Строк оренди

5 років

Приміщення

Продовження оренди приміщення площею 
152,68 м², що обліковується на балансі ДП 
«Центр організаційно-технічного і 
інформаційного забезпечення управління 
зоною відчуження».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-152-68-kv-m/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова ціна оренди

8 042,44 грн

Дата аукціону

06.08.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення в аеропорту 

«Бориспіль»

Продовження оренди частини приміщення на
третьому поверсі терміналу «D» площею 2 м²
(Лот-1), що обліковується на балансі ДП МА
«Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-188/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова  ціна оренди

8 042,44 грн

Дата аукціону

06.08.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення в аеропорту 

«Бориспіль»

Продовження оренди частини приміщення на
третьому поверсі терміналу «D» площею 2 м²
(Лот-3), що обліковується на балансі ДП МА
«Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-189/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова  ціна оренди

8 042,44 грн

Дата аукціону

06.08.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення в аеропорту 

«Бориспіль»

Продовження оренди частини приміщення на
першому поверсі терміналу «D» площею 2 м²
(Лот-5), що обліковується на балансі ДП МА
«Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-190/


Адреса

Київська обл., м. Переяслав, 
вул. Солонці, 30

Стартова ціна оренди

4 734,15 грн

Дата аукціону

09.08.2021

Строк  оренди

5 років

Корпус

Корпус площею 398 м², що обліковується на 

балансі ДП ВО «Київприлад».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/korpus-12-ploshcheiu-398-kv-m/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова  ціна оренди

12 395,94 грн

Дата аукціону

09.08.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Продовження оренди приміщення на другому
поверсі бізнес-центру вантажного терміналу
площею 16,2 м², що обліковується на балансі ДП
МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-16-2-kv-m-4/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова ціна оренди

48 373,78 грн

Дата аукціону

09.08.2021

Строк  оренди

5 років

Тверде покриття в аеропорту 

«Бориспіль»

Продовження оренди частини твердого покриття
пасажирського терміналу «D» площею 95,5 м²,
що обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-16-2-kv-m-4/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова ціна оренди

9 909,30 грн

Дата аукціону

09.08.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення в аеропорту 

«Бориспіль»

Продовження оренди частини приміщення на
першому поверсі пасажирського терміналу «D»
площею 10 м², що обліковується на балансі ДП МА
«Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-10-kv-m-21/


Адреса
Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, 

с. Лісники

Стартова ціна оренди

2 672,17 грн

Дата аукціону

10.08.2021

Строк  оренди

5 років

Частина даху

Продовження оренди частини даху спостережної
станції астрономічної обсерваторії площею 20 м²,
що обліковується на балансі Київського
національного університету ім.Тараса Шевченка.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-dakhu-ploshcheiu-8-kv-m-2/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова ціна оренди

4 716,30 грн

Дата аукціону

10.08.2021

Строк  оренди

5 років

Вагон-модуль в аеропорту 

«Бориспіль»

Продовження оренди приміщення вагона-модуля,
встановленого на майданчику для засобів
перонної механізації площею 12,8 м², що
обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-8-kv-m-2/


Адреса
Київська обл., Бориспільський 

район, с. Горобіївка, 

вул. Леніна, 56

Стартова  ціна оренди

8 950,35 грн

Дата аукціону

10.08.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля

Продовження оренди будівлі загальною площею
1702 м² у складі: будівлі насосної станції
площею 93,5 м², накопичувального басейну
об’ємом 1901 куб. м, свердловини глибиною 30
м, що обліковується на балансі ТОВ «СП
Промінь».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-1702-kv-m/


Адреса
Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Запорізька,18

Стартова ціна оренди

636,19 грн

Дата аукціону

11.08.2021

Строк  оренди

5 років

Частина будівлі складу

Частина будівлі складу матеріалів Бориспільського

ГК площею 150 м², що обліковується на балансі

Басейнового управління водних ресурсів

середнього Дніпра.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-skladu-materialiv-boryspilskoho-hk-ploshcheiu-150-kv-m/


Адреса
Київська обл., м.Чорнобиль, 
вул. Радянська,78 

Стартова ціна оренди

2 095,00 грн

Дата аукціону

12.08.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Продовження оренди приміщення площею 72,9 м²,
що обліковується на балансі Державного
спеціалізованого підприємства «Центральне
підприємство з поводження з радіоактивними
відходами».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-72/


Адреса
Київська обл., смт Чабани, 

вул. Машинобудівників,14

Стартова ціна оренди

1 119,59 грн

Дата аукціону

16.08.2021

Строк  оренди

5 років

Кабінет

Приміщення кабінету площею 16,7 м², що

обліковуються на балансі 9-Державного пожежно-

рятувального загону Головного управління ДСНС

України у Київській області.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/prymishchennia-kabinetu-ploshcheiu-16-7-kv-m/


Адреса

Київська обл., Бориспільський 
район, с. Гора, Бориспіль-7

Стартова ціна оренди

127 588,74 грн

Дата аукціону

17.08.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля, дорога, майданчик 

Будівля терміналу «С» площею 1226,70 м²,
частина об’єкта «Дорога та майданчик біля
терміналу «С» площею 1852 м², що обліковуються
на балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/budivlia-terminalu-s-doroha-ta-maidanchyk-bilia-t-s-ploshcheiu-3078-7-kv-m/


Адреса
Київська обл., Бориспільський 

район, с. Мартусівка, 

вул. Бориспільська,2

Стартова ціна оренди

1 023,40 грн

Дата аукціону

19.08.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля 

Будівля по обточці труб Бортницької дільниці
площею 120,1 м², що обліковується на балансі
Басейнового управління водних ресурсів
середнього Дніпра.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/budivlia-po-obtochtsi-trub-boryspilskoi-dilnytsi-ploshcheiu-120-1-kv-m/


Ми відкриті до співробітництва та  
спілкування

Управління орендних 
відносин 

ФДМУ у Київській області

(044)200 25 27

rent_kyiv_region@spfu.gov.ua

ФДМУ у Київській області

https://www.facebook.com/kyiv.region.spfu

https://t.me/kyiv_region_spfu

Всі інформаційні бюлетені 
аукціонів з оренди 

на сайті ФДМУ
http://bit.ly/3krg9Na

mailto:rent_kyiv_region@spfu.gov.ua
https://www.facebook.com/kyiv.region.spfu
https://t.me/kyiv_region_spfu
http://bit.ly/3krg9Na

