
Оренда 

державного

майна
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Січень 2022 року
Київська область



Адреса
Київська обл., м. Біла Церква, 

вул. Товарна, 27

Стартова ціна оренди

2 356 грн

Дата аукціону

05.01.2022

Строк оренди

5 років

Приміщення

Продовження оренди приміщення площею 28,9 м²,
що обліковується на балансі Білоцерківської міської
державної лікарні ветеринарної медицини.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-28-9-kv-m-6/


Адреса

Київська обл., м. Прип’ять

Стартова  ціна оренди

3 822,83 грн

Дата аукціону

05.01.2022

Строк  оренди

4 роки 11 місяців

Будівля на проммайданчику ЧАЕС

Оренда будівлі БНС-3 площею 1216 м² на 
проммайданчику ЧАЕС, що обліковуються на балансі 
Державного спеціалізованого підприємства 
«Чорнобильська АЕС».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-216-0-kv-m-2/


Адреса

Київська обл., Вишгородський

район, село Новосілки, вул. 

Єрмоленка,  5-А

Стартова ціна оренди

1 735,3 грн

Дата аукціону

10.01.2022

Строк  оренди

5 років

Зовнішня стіна будівлі

Продовження оренди зовнішньої стіни площею 3 м²
будівлі майстерні з обслуговування тракторів з
котельнею та антеномісця на димовій трубі для
розміщення 4-х антен базової станції мобільного
зв’язку, що обліковується на балансі Національного
університету біоресурсів і природокористування
України.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-3-kv-m-83/
https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-15-8-kv-m-6/


Адреса

Київська обл., Обухівський 
район, м. Кагарлик, вул. 
Столична, 16 

Стартова ціна оренди

3 560,74 грн

Дата аукціону

11.01.2022

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Оренда приміщення площею 109 м² на першому
поверсі двоповерхової будівлі, що обліковується
на балансі Управління Державної казначейської
служби.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-ploshcheiu-109-kv-m/


Адреса

Київська обл., м. Переяслав, 
вул. Михайла Грушевського, 2

Стартова ціна оренди

4 300 грн

Дата аукціону

11.01.2022

Строк  оренди

5 років

Майданчик

Продовження оренди частини майданчика
площею 91,7 м², що обліковується на балансі
Державного підприємства «Виробниче об’єднання
«КИЇВПРИЛАД».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-maidanchyka-ploshcheiu-91-7-kv-m/


Адреса

Київська обл., Бориспільський 
район, Бориспіль-7

Стартова ціна оренди

4 876,94 грн

Дата аукціону

11.01.2022

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Продовження оренди частини приміщення 

№226 площею 3,65 м² на 3-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-3-65-kv-m/


Адреса

Київська обл., 
Білоцерківський район, м. 
Тетіїв, вул. Вишнева, 1

Стартова ціна оренди

6 182 грн

Дата аукціону

11.01.2022

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Продовження оренди приміщень у складі веранди, 
коридору, кабінетів загальною площею 148,8 м², що 
обліковуються на балансі Білоцерківського 
районного відділу Державної установи «Київський 
обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-148-8-kv-m/


Адреса

Київська обл., Обухівський 
район, м. Кагарлик, вул. 
Каштанова, 16

Стартова ціна оренди

1 387,09 грн

Дата аукціону

12.01.2022

Строк  оренди

5 років

Приміщення з котельнею

Продовження оренди приміщення господарської 
будівлі з котельнею площею 29,2 м², що 
обліковується на балансі Державної установи 
«Київський обласний центр контролю та 
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я 
України».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-29-2-kv-m-3/


Адреса

Київська обл., Броварський 
район, с. Требухів

Стартова ціна оренди

180 грн

Дата аукціону

12.01.2022

Строк  оренди

5 років

Будівля насосної станції

Оренда приміщення будівлі насосної станції
площею 117 м², що обліковується на балансі
Басейнового управління водних ресурсів
середнього Дніпра.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/prymishchennia-budivli-nasosnoi-stantsii-3-13-ploshcheiu-117-kv-m/


Адреса

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

Стартова ціна оренди

56 149 грн

Дата аукціону

14.01.2022

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Оренда приміщень № 61, 62, 65, 66 на першому
поверсі будівлі надземних перонних бригад площею
64,3 м² та приміщень № 1-14 в будівлі «Модуль із
збірних «сандвіч-панелів» площею 225,5 м²
(загальна площа приміщень 289,8 м²), що
обліковуються на балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-289-8-kv-m/


Адреса

Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 13

Стартова ціна оренди

134,96 грн

Дата аукціону

18.01.2022

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Оренда приміщення площею 18,1 м², що обліковується
на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Вишгородському районі Київської
області.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-18-1-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

