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Адреса

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

Стартова ціна оренди

13 252,62 грн

Дата аукціону

02.06.2021

Строк  оренди

3  роки

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Продовження оренди приміщення офісного
типу на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного
терміналу площею 15,2 м², що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://bit.ly/2SklrAS


Адреса

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

Стартова ціна оренди

2 773,04 грн

Дата аукціону

02.06.2021

Строк оренди

4 роки

Частина твердого покриття в

аеропорту «Бориспіль»

Продовження оренди частини твердого
покриття (майданчик для засобів перонної
механізації) площею 60 м², що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://bit.ly/2TgdZqP


Адреса

Київська обл.,  Міжнародний  
аеропорт «Бориспіль»

Стартова ціна оренди

3 935,65 грн

Дата аукціону

03.06.2021

Строк  оренди

5 років

Частина приміщення в аеропорту

«Бориспіль»

Продовження оренди частини приміщення
терміналу «В» площею 5,12 м², що перебуває на
балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://bit.ly/3uiX57E


Адреса

Київська обл., м. Бровари, 
вул. О. Білана, 1

Стартова ціна оренди

12 155,49  грн

Дата аукціону

09.06.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення будівлі автоцеху

Продовження оренди нежитлового приміщення
будівлі автоцеху площею 310 м².

Дізнатись більше

https://bit.ly/2SklrAS


Адреса

Київська обл., м. Біла Церква, 
бульвар Олександрійський, 
45а

Стартова  ціна оренди

6 000,92  грн

Дата аукціону

11.06.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля

Будівля складу (літ «А») площею 193,5 м²,

будівля складу (літ «Б») площею 533,1 м², що
перебувають на балансі Департаменту цивільного
захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними
органами Київської обласної державної
адміністрації.

Дізнатись більше

https://bit.ly/3yBUJ78


Адреса

Київська обл., Броварський 
район, с. Требухів, вул. 
Парникова, 1

Стартова  ціна оренди

72,82 грн

Дата аукціону

15.06.2021

Строк  оренди

5 років

Навіс дільниці

Навіс дільниці площею 112,3 м², що перебуває на
балансі Басейнового управління водних ресурсів
середнього Дніпра.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/navis-ploshcheiu-112-3-kv-m/


Адреса

Київська обл., Броварський 
район, с.Требухів, 

вул. Парникова, 1 

Стартова  ціна оренди

756,02 грн

Дата аукціону

16.06.2021

Строк  оренди

5 років

Частина будівлі

Частина будівлі матеріального складу

площею 115,7 м².

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-mater-skladu-trebukhivskoi-dilnytsi-ploshcheiu-115-7-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
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