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Адреса

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

Стартова  ціна оренди

36,41 грн

Дата аукціону

02.09.2021

Строк  оренди

5 років

Навіс дільниці

Навіс дільниці площею 112,3 м², що обліковується
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

378,01 грн

Дата аукціону

03.09.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля 

Частина будівлі матеріального складу площею
115,7 м², що обліковується на балансі
Басейнового управління водних ресурсів
середнього Дніпра.

Дізнатись більше

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


Адреса

Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Запорізька, 12

Стартова ціна оренди

2 584,06 грн

Дата аукціону

06.09.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Нежитлові приміщення площею 555,5 м² у складі:
частини будівлі агрохімічної лабораторії з
площадкою Бориспільського ГК (32,50 м²) та
частини будівлі складу матеріалів
Бориспільського ГК (523 м²), що обліковуються на
балансі Басейнового управління водних ресурсів
середнього Дніпра.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ahrokhim-laborat-ta-skladu-materialiv-ploshcheiu-555-5-kv-m/


Адреса

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

Стартова ціна оренди

214,68 грн

Дата аукціону

08.09.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля ремонтно-механічної 

майстерні

Частина будівлі ремонтно-механічної майстерні
(адміністративна будівля) Требухівської дільниці
площею 93,2 м², що обліковуються на балансі
Басейнового управління водних ресурсів
середнього Дніпра.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-rmm-trebukhivskoi-dilnytsi-ploshcheiu-93-2-kv-m/


Адреса

Київська обл., Поліський район, 
м. Вільча, вул. Лісна, 77

Стартова  ціна оренди

25 240,23 грн

Дата аукціону

08.09.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля 

Продовження оренди частини будівлі площею 
834,4 м², що обліковується на балансі   
Державного спеціалізованого підприємства 
«Північна Пуща».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-834-4-kv-m/


Адреса

Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Павліченка, 65а

Стартова ціна оренди

564,31 грн

Дата аукціону

09.09.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Продовження оренди нежитлового приміщення
площею 8,9 м² в будівлі, що обліковується на
балансі Центрального міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Дізнатись більше

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


Адреса

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

Стартова  ціна оренди

529,05 грн

Дата аукціону

10.09.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Приміщення № 15 площею 9,2 м², на першому
поверсі будівлі надземних перонних бригад, що
обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/prymishchennia-15-ploshcheiu-9-2-kv-m/


Адреса

Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Запорізька, 18 

Стартова  ціна оренди

529,05 грн

Дата аукціону

13.09.2021

Строк  оренди

5 років

Будівля складу матеріалів

Частина будівлі складу матеріалів Бориспільського
ГК площею 150 м², що обліковується на балансі
Басейнового управління водних ресурсів
середнього Дніпра.

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-skladu-materialiv-boryspilskoho-hk-ploshcheiu-150-kv-m/


Адреса

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

Стартова ціна оренди

2 230,98 грн

Дата аукціону

15.09.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Приміщення № 95 площею 38,9 м², на другому
поверсі будівлі надземних перонних бригад, що
обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/prymishchennia-95-ploshcheiu-38-9-kv-m/


Адреса

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

Стартова ціна оренди

112 298,00 грн

Дата аукціону

17.09.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Приміщення № 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., Іванківський
район, м. Чорнобиль, вул. 
Кірова, 52

Стартова ціна оренди

8 429,39 грн

Дата аукціону

20.09.2021

Строк  оренди

5 років

Приміщення

Нежитлові приміщення в АПК-2 КВ «Вектор»
площею 82 м², що обліковується на балансі
Державного спеціалізованого підприємства
«Центральне підприємство з поводження з
радіоактивними відходами».

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-v-apk-2-kv-vektor-ploshcheiu-82-kv-m/


Адреса

Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Межигірського спаса, 6

Стартова ціна оренди

1 051,29 грн

Дата аукціону

23.09.2021

Строк  оренди

5 років

Частина будівлі

Частина будівлі на 1-му та 4-му поверхах площею 
212,1 м², що обліковується на балансі ДП 
«Український державний науково-технічний центр 
антикризових технологій в промисловості». 

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-budivli-na-1-ta-4-poverkhakh-ploshcheiu-212-1-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
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