
Оголошення 

                                       орендодавця – РВ ФДМ України по м.Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких 

надійшли заяви 
 

 

 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  

(до 22.02.2017) за адресою:    м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50-Г, кім. 107, тел.: 281-00-18. 

Заяви надаються в окремому конверті  з надписом «Заява про оренду» з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. 

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог              

абз. 3. частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 
 

№ 

п/п 

Назва органу 

управління 

Балансоутримувач (код за 

ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

Найменування 
Реєстровий 

номер майна 

Місцезнаходження об’єкта 

оренди 

Загальна 

площа, м2 

Вартість майна 

за незалежною 

оцінкою, 

орендна плата 

(грн.) 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1. 

Державне 

управління 

справами 

Державне видавництво 

«Преса України» 

05905668, 

пр-т. Перемоги, 50, 

м. Київ, 03047 

(044) 454-82-42 

нерухоме майно 

– нежиле 

приміщення 

05905668.1.АА

ААЛЕ142 

м. Київ, 

пр-т Перемоги, 50, на 

3-му поверсі будівлі 

редакційно - видавничого 

корпусу 

9,50 

129 400,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 
2 роки 

 
Розміщення офісу 

1 941,00 грн. 

листопад м-ць 

2 

Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

01994089, 

Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні 

„Охматдит”, 

01135, Київ,  

вул. Чорновола, 28/1, 

тел.: 236-69-42, 236-61-65 

Нерухоме 

майно 

01994089.1.АА

ААЛБ314 

м. Київ, 

вул. Стрітенська, 7/9 

(частина нежитлового 

приміщення  в дитячій 

Консультативно-

діагностичній поліклініці) 

2,00 

33 000,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 
1 рік 

Розміщення 

банкомата 
1 100,00 грн. 

серпень м-ць 

3 

Державна 

служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацій 

38516849, 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, 

01601, м. Київ, 

вул. О. Гончара, 55а, 

247-30-54, 247-32-23 

Нерухоме 

майно  

адміністративно

ї будівлі 

38516849.1.ХК

ХТХП297 

м. Київ, 

вул. О. Гончара, 55а 
1,50 

22 176,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 2 роки 

11 місяців 

Розміщення 

банкомату 
739,20 

листопад м-ць 

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

01132330, 

Національний авіаційний 

університет, 

03058, м. Київ, 

проспект Космонавта 

Комарова, 1, 

497-51-51, 497-01-13 

Нерухоме 

майно на 

першому 

поверсі корпусу 

№ 11 

_____ 

м. Київ, 

проспект Космонавта 

Комарова, 1 

115,10 

1 477 539,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 
2 роки 

11 місяців 

Розміщення учбового 

класу по підготовці 

авіаційного 

персоналу 

(погодинно – 

60 год./міс.) 

1 539,10 грн. 

листопад м-ць 


