
Оренда 

державного

майна
Інформаційний бюлетень

Грудень 2021 року
Київська область



Адреса

Київська обл., Бориспільський 
район, Бориспіль-7, 
Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

Стартова ціна оренди

10 636,7 грн

Дата аукціону

07.12.2021

Строк  оренди

3 роки 11 місяців 

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Оренда приміщення № 85 площею 16,1 м² на 2-му 
поверсі бізнес-центру вантажного терміналу, що 
обліковується на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-16-1-kv-m-4/


Адреса

Київська обл., Бориспільський 
район, Бориспіль-7

Стартова  ціна оренди

23 918,94 грн

Дата аукціону

09.12.2021

Строк  оренди

3 роки 11 місяців

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Продовження оренди приміщення № 170 площею 
10,4 м² та приміщення № 174 площею 8,2 м² на 3-му 
поверсі пасажирського терміналу «D», що 
обліковуються на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/nerukhome-maino-shcho-roztashovane-v-pasazhyrskomu-terminali-aeroportu-ploshcheiu-18-6-kv-m/


Адреса

Київська обл., Бучанський

район, смт Бородянка, вул.

Шевченка,3

Стартова ціна оренди

109,42 грн

Дата аукціону

09.12.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Оренда приміщення площею 74,3 м², що
обліковується на балансі управління Державної
казначейської служби України у Бучанському
районі Київської області.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-74-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-15-8-kv-m-6/


Адреса

Київська обл., Бориспільський 
район, Бориспіль-7, 
Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

Стартова ціна оренди

10 831,48 грн

Дата аукціону

10.12.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Продовження оренди приміщення № 23 площею 
5,8 м² в підвалі аеровокзалу Терміналу «Б», що 
обліковується на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-5-8-kv-m-4/


Адреса

Київська обл., Бориспільський 
район, Бориспіль-7

Стартова ціна оренди

1 870,85 грн

Дата аукціону

13.12.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Оренда приміщення № 2 площею 2 м² на 1-му 
поверсі пасажирського терміналу «D», що 
обліковується на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-2-na-1-mu-poversi-pasazhyrskoho-terminalu-d-ploshcheiu-2-0-kv-m/


Адреса

Київська обл., Бориспільський 
район, Бориспіль-7

Стартова ціна оренди

5 168,92 грн

Дата аукціону

14.12.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Продовження оренди частини приміщення

№1.1.16 площею 3,85 м² на 1-му поверсі
пасажирського терміналу «D», що
обліковується на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/nerukhome-maino-shcho-roztashovane-v-pasazhyrskomu-terminali-aeroportu-ploshcheiu-3-85-kv-m/


Адреса

Київська обл., Бучанський
район, с. Стоянка

Стартова ціна оренди

39,34 грн

Дата аукціону

10.12.2021

Строк  оренди

5 років

Блок складів

Оренда блоку складів площею 104,2 м², що
обліковується на балансі Басейнового управління
водних ресурсів середнього Дніпра.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-bloku-skladiv-ploshcheiu-104-2-kv-m/


Адреса

Київська обл., Бучанський
район, с. Микуличі, вул. Н. 
Сосніної, 26Г

Стартова ціна оренди

58,85 грн

Дата аукціону

15.12.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля

Оренда частини будівлі для технічного огляду та
наладки тракторів площею 670,9 м², що обліковується
на балансі Національного університету біоресурсів і
природокористування України.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-dlia-tekh-ohliadu-ta-naladky-traktoriv-ploshcheiu-670-9-kv-m/


Адреса

Київська обл., м. Бровари, 
Промвузол

Стартова ціна оренди

5 309 грн

Дата аукціону

16.12.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля складу балонів

Продовження оренди приміщення в будівлі складу
балонів площею 148,3 м², що обліковується на балансі
ДП «Завод порошкової металургії».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-148-3-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
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