
 
      Оголошення 

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

 
 
 

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (17.12.2018) за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50Г, 
кім.107, тел.281-0018 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”. 

   
  

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 
№ 
п/п 

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач (код за 
ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон) Найменування Реєстровий 
номер майна 

Місцезнаходження об’єкта 
оренди  

Загальна 
площа,  

м2 

Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою 

Максимально 
можливий 

строк оренди 
Мета використання 

1 
Державне 

управління 
справами 

05905668, Державне 
видавництво «ПРЕСА 

УКРАЇНИ», 03047, м. Київ,                     
пр. Перемоги, 50 

тел. (044) 454-82-42; факс: (044) 
288-05-17 

Нерухоме майно –  
нежитлове 

приміщення 

05905668.3.А
АААЛЕ228 

м. Київ,     
 вул. Героїв Космосу, 6 50,0 

612 000,00 грн. 
станом на 

30.09.2018 р. 

2 роки 11 
місяців  

Розміщення 
поліграфічного обладнання

2 Міністерство 
оборони  України 

33689867, Концерн 
«Техвоєнсервіс», 
03168, м. Київ,  

просп. Повітрофлотський, 6, 
 тел. (044) 483-67-66; факс. (044) 

483-05-42 

Нерухоме майно 
–   частина 

нежитлового 
приміщення на 3-
му поверсі будівлі 

№16 

--- м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 13/24 12,6 м² 

245 518,00 грн. 
станом на 

30.09.2018 р. 

2 роки                   
11 місяців                 

Для здійснення 
господарської діяльності 

ТОВ «ВЕБ ПРО» 

3 
Міністерство 

інфраструктури 
України 

01527695, ДП «Державний 
автотранспортний науково-

дослідний і проектний 
інститут», 03113, м. Київ,                     

пр-т Перемоги, 57 
тел.(044) 456-30-30; факс: (044) 

455-67-91 

Нерухоме майно –  
частина 

нежитлового 
приміщення (на 1-
му поверсі будівлі 

інженерно-
лабораторного 

корпусу) 

--- м. Київ,     
 пр-т Перемоги, 57 2,0 

43 000,00 грн. 
станом на 

31.08.2018 р. 

2 роки 11 
місяців Встановлення банкомату 

4 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 

16466350, ДП 
«Укркомунобслуговування», 

03150, м. Київ,  
вул. Предславинська, 51, 

тел.529-42-84,  
факс 529-82-39 

Нерухоме майно – 
нежитлові 

приміщення 
(підвал будівлі 

літера «А» 

--- 03150, м.Київ, 
 вул. Ділова, 24 38,4 

665 700,00 грн. 
станом на 

30.09.2018 р. 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення благодійного 
фонду на площі, що не 
використовується для 

провадження  
підприємницької 

діяльності 


