
Оголошення 

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

надійшли заяви 
 

 

№ 

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», код за 

ЄДРПОУ 05905668, 

03047, м. Київ, проспект 

Перемоги, 50, 

тел.545-8242, 

факс 288-0517 

Нерухоме 

майно – 

нежитлове 

приміщення 

05905668.1.АА

ААЛЕ142 

03047, м.Київ, проспект 

Перемоги, 50 (на 1-му 

поверсі редакційно-

видавничого корпусу, 

літера А) 

240,1 

3 459 270,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення (сервісний 

центр по ремонту 

кавового 

обладнання) 

2 

Державне 

управління 

справами 

Державна наукова установа 

«Науково-практичний центр 

профілактичний та клінічної 

медицини», код за ЄДРПОУ 

05415786, 

01014, Київ, вул. Верхня, 5, 

тел.287-3372, факс 287-6788 

Нерухоме 

майно – 

нежитлове 

приміщення 

05415786.1.АА

ААЛИ715 

01014, Київ,  

вул. Верхня, 5 

(на 1-му поверсі 

1-поверхової будівлі) 

39,7 

558 400,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний університет 

«Києво-Могилянська 

академія», код за ЄДРПОУ 

16459396, 

04070, Київ,  

вул. Г.Сковороди, 2, 

тел.425-6059, факс 463-6783 

Нерухоме 

майно – 

нежитлове 

приміщення 

16459396.1.УЛ

ПСЖЧ014 

01042, м. Київ, 

 вул. Івана Кудрі,  31-А 
5,0 

71 000,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

(встановлення 

пральних машин 

самообслуговування) 

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

01132330, 

Національний авіаційний 

університет, 

03058, Київ,  

пр-т Космонавта Комарова, 1, 

тел.: 497-51-51, 408-30-27 

Нерухоме 

майно – нежилі 

приміщення 

01132330.1.КА

ТГНП035 

м. Київ, 

вул. Ніжинська, 29-Є 

(приміщення гуртожитку 

№12) 

38,50 

477 650,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

видавництва 

журналів і 

періодичних видань, 

що друкуються 

іноземними мовами 

5 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

01116223, 

Державний економіко-

технологічний університет 

транспорту, 

03049, Київ,  

вул. М.Лукашевича, 19, 

тел.: 591-51-89, 591-51-18 

Нерухоме 

майно – частина 

нежитлового 

приміщення 

01116223.1.АА

АКЛГ705 

м. Київ, 

пр-т. Відрадний, 52А 

(частини приміщення 3-го, 

4-го, 5-го поверхів 

гуртожитку) 

6,62 

80 000,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

телекомунікаційного 

обладнання 

провайдера 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

доступу до Інтернет 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (09.11.2016) за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-Г, 

кім.107, тел.281-00-18 в 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”. 
 

6 

Державна 

служба 

України з 

питань 

геодезії, 

картографії та 

кадастру 

02571008, 

Державне підприємство 

„Український державний 

науково-виробничий інститут 

зйомок міст та геоінформатики 

ім. А.В. Шаха”, 

02660, м. Київ,  

вул. Попудренка, 54, 

тел.: 292-02-00, 494-37-46 

Нерухоме 

майно – частина 

нежитлового 

приміщення 

02571008.1.ЕЮ

РБОК003 

м. Київ, 

вул. Попудренка, 54 

(на 1-му поверсі будівлі) 

6,00 

67 200,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

закусочної, яка не 

здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи 

7 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

37471933, Міністерство 

енергетики та вугільної 

промисловості України, 

01601, м. Київ,  

вул. Хрещатик, 30,  

тел.206-3844, факс 531-36-92 

Нерухоме 

майно 

37471933.1.ЖР

ЕЕПН287 

м. Київ,  

вул. Б.Хмельницького, 4 

(763,6 м² на 6-му та 

цокольному поверхах 

адміністративної будівлі 

та  39,75 м² майданчика на 

прилеглій території) 

803,35 

16 356 800,00 грн. 

станом на 

31.05.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

розміщення офісу та 

розміщення стоянки 

для автомобілів 


