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Адреса

Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7А

Стартова ціна оренди

18,01 грн

Дата аукціону

02.07.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення адміністративної 

будівлі

Продовження оренди частини приміщення
адміністративної будівлі площею 2 м², що
перебуває на балансі Регіонального сервісного
центру МВС у Київській області.

Дізнатись більше

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


Адреса
Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, 

с. Лісники

Стартова ціна оренди

1 222,81 грн

Дата аукціону

02.07.2021

Строк  оренди

5 років

Асфальтове покриття

Продовження оренди асфальтового покриття 
спостережної станції астрономічної обсерваторії 
площею 20 м², що перебуває на балансі 
Київського національного університету                        
ім.Тараса Шевченка.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/asfaltove-pokryttia-ploshcheiu-20-kv-m/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова ціна оренди

112 298,00 грн

Дата аукціону

05.07.2021

Строк оренди

5 років

Приміщення

Продовження оренди приміщення на першому
поверсі будівлі надземних перонних бригад
площею 64,3 м² та приміщення в будівлі
«Модуль із збірних «сандвіч-панелів» площею
225,5 м², що перебуває 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. Гостомель, 
вул. Мирна, 3

Стартова ціна оренди

8 031,63 грн

Дата аукціону

07.07.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Продовження оренди приміщення площею 146 м²:
речовий склад (134 м²) та офісне приміщення
(12 м²), що перебуває на балансі Державної
установи «Бучанська виправна колонія № 85».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-1545-7-kv-m/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова  ціна оренди

395,73 грн

Дата аукціону

07.07.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення в аеропорту 

«Бориспіль»

Продовження оренди частини приміщення на
третьому поверсі будівлі «Паркінг (блок Б)»
площею 6 м², що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-3-2-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-6-kv-m/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова  ціна оренди

263,82 грн

Дата аукціону

09.07.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення в аеропорту 

«Бориспіль»

Продовження оренди частини приміщення на
третьому поверсі будівлі «Паркінг (блок Б)»
площею 4 м², що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-3-2-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-4-kv-m/


Адреса

Київська обл., м. Славутич, 
вул. Ентузіастів, 7

Стартова  ціна оренди

16 522,27 грн

Дата аукціону

09.07.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Продовження оренди приміщення плодоовочевої
бази з компресорною і конденсаторною площею
214,4 м², що перебуває на балансі ВП
«Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-214-4-kv-m/


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова ціна оренди

131,91 грн

Дата аукціону

12.07.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення в аеропорту 

«Бориспіль»

Частина приміщення на другому поверсі будівлі
«Паркінг (блок Б)» площею 2 м², що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-2-2-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m/


Адреса
Київська обл., Вишгородський 
район, с.Камянка, 
вул. Хутірська 2-а

Стартова ціна оренди

7 126,22 грн

Дата аукціону

14.07.2021

Строк  оренди

5 років

Склади

Склади цивільної оборони площею 1 811,5 м²:
будівля охорони А (84,8 м²), склад Б (857,6 м²),
склад В (869,1 м²), що перебувають на балансі
Департаменту цивільного захисту, оборони та
взаємодії з правоохоронними органами Київської
обласної державної адміністрації.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/budivlia-okhorony-a-sklad-b-sklad-v-ohorozha-1-2-ploshcheiu-1811-5-kv-m/


Адреса
м. Київ, проспект 
Повітрофлотський, 79, 
аеропорт «Київ» (Жуляни)

Стартова ціна оренди

1 022,70 грн

Дата аукціону

14.07.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення

Продовження оренди частини приміщення
аеродромно-диспетчерської вежі площею 1 м², що
перебуває на балансі Регіонального структурного
підрозділу Київського районного центру
«Київцентраеро» Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України.

Дізнатись більше

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


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