
 

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  (18.12.2017) 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”. 
 

№ 

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 

 

Міністерство 

оборони 

України 

 

Концерн «Військторгсервіс» 

код ЄДРПОУ 33689922, 

вул. Молодогвардійська, 28-А, 

м. Київ, 03151,  

тел. 044-243-39-36 

Нерухоме 

майно 

33689922.33.А

ААЖЛБ871 

м. Київ, 

вул. Молодогвардійська,  

28-А, на 1-му поверсі 

39,60 

455 000,00 грн. 

станом на 

31.07.2017 р. 

2 роки 364 дні Розміщення офіса 

2 

Державне 

агентство 

рибного 

господарства 

України 

ДП «Науковий селекційно – 

генетичний центр 

рибництва»,  

00472609,  

вул. Обухівська, 135, 

м. Київ, 03164 

 (044) 423-27-9 

нерухоме майно 

– нежитлові 

приміщення 

00472609.1.БФ

ИЖНХ045 

м. Київ, 

вулиця Обухівська, 135, 

на 2-му поверсі будівлі 

878,90 

8 885 679,00 грн. 

станом на 

31.07.2017 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

3 

Державне 

агентство 

рибного 

господарства 

України 

ДП «Науковий селекційно – 

генетичний центр 

рибництва», 

00472609,  

вул. Обухівська, 135, 

м. Київ, 03164 

 (044) 423-27-9 

нерухоме майно 

– нежитлові 

приміщення 

00472609.1.БФ

ИЖНХ045 

м. Київ, 

вулиця Обухівська, 135, 

на 1-му поверсі будівлі 

733,60 

7 198 083,00 грн. 

станом на 

31.07.2017 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

майстерні, що 

здійснює технічне 

обслуговування та 

ремонт автомобілів 

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

ДНЗ «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою та 

фізичною підготовкою», 

05536797,  

бульвар Т. Шевченка, 56, 

м. Київ, 01032 

 (044) 234-31-23 

нерухоме майно 

– частина даху 

(6,00кв.м.) та 

частина 

технічного 

поверху 

(4,00кв.м.) 

- 

м. Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, 

54/1 

10,00 

448 090,00 грн. 

станом на 

31.08.2017 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення: 

технічних засобів (на 

площі 4,00кв.м.) і 4-х 

антен (на площі 

6,00кв.м.) оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

рухомого 

(мобільного) зв’язку  


