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Адреса
Київська обл., Бориспіль-7, 

Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль»

Стартова ціна оренди

1 109,44 грн

Дата аукціону

01.02.2022

Строк оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Продовження оренди приміщення площею 1 м² на 1-му
поверсі будівлі в аеропорту «Бориспіль», що
обліковується на балансі Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-1-kv-m-120/


Адреса
Київська обл., Бориспіль-7, 

Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль»

Стартова ціна оренди

1 962,97 грн

Дата аукціону

04.02.2022

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Оренда частини приміщення № 2 площею 4 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-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-4-kv-m-2/


Адреса

Київська обл., м. Переяслав, 

Бориспільський район, вул. 

Новокиївське шосе, 46

Стартова ціна оренди

43,8 грн

Дата аукціону

10.02.2022

Строк  оренди

4 роки

Приміщення

Оренда частини приміщення площею 5,9 м² на 1-му
поверсі будівлі, що обліковується на балансі
Головного сервісного центру МВС.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-5-9-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-15-8-kv-m-6/


Адреса

Київська обл., смт Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 17

Стартова ціна оренди

1 318,23 грн

Дата аукціону

17.02.2022

Строк  оренди

5 років

Цех, гараж, будівля

Оренда цеху №3, гаражу, комплексної будівлі
заводоуправління загальною площею 2 934, 9 м², що
обліковуються на балансі Державного підприємства
«Київський військовий деревообробний завод».

Дізнатись більше

https://bit.ly/3qZWwkU


Адреса

Київська обл., Вишгородський 
район, с. Демидів, вул. Морська, 7

Стартова ціна оренди

5 348,84 грн

Дата аукціону

17.02.2022

Строк  оренди

3 роки 11 місяців

Приміщення

Продовження оренди частини приміщення
ремонтно-механічної майстерні площею 152,3 м²,
що обліковуються на балансі Басейнового
управління водних ресурсів середнього Дніпра.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-152-3-kv-m-2/


Адреса

Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Гагаріна, 9

Стартова ціна оренди

8 761,29 грн

Дата аукціону

18.02.2022

Строк  оренди

5 років

Майданчик та димова труба 

Продовження оренди частини димової труби котельні
площею 3 м² та майданчика біля димової труби
площею 15 м², що обліковуються на балансі
Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський
фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України».

Дізнатись більше

https://bit.ly/3H59xiH


Адреса

Київська обл., Бучанський

район, смт Бородянка, вул.

Шевченка,3

Стартова ціна оренди

54,71 грн

Дата аукціону

24.02.2022

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Дізнатись більше

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

https://bit.ly/34eEgLt


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
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