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          Оголошення 

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

 

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, 
орендна плата 

(грн.) 

Максимально 
можливий 

строк оренди 
Мета використання 

1 
Державне 

управління 
справами 

код ЄДРПОУ 05905668, 
Державне видавництво 

«Преса України»,  
03047, м. Київ, 

проспект Перемоги, 50 
тел.: (044) 454-82-42 
факс: (044) 288-05-17 

нерухоме майно – 
нежитлові 

приміщення на 
першому поверсі 
складу цементу та 

алебастру (літ. 
«И») 

05905668.4.ПГ
ЕЧЯЖ195 

03148, 
м. Київ,  

вул. Героїв Космосу, 8-А 
159,80 м2 

1776000,00 без 
ПДВ 

станом на 
30.11.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення  камери 
схову 

2 

Міністерство 
культури, 
молоді та 

спорту 
України 

02214219, 
Київська середня 

спеціалізована музична 
школа-інтернат  

імені М.В. Лисенка,  
04112, м. Київ, 

вул. Парково-Сирецька, 4 
тел.: (044) 456-48-83 
факс: (044) 456-14-46 

нерухоме майно – 
нежитлове 

приміщення 
на 1-му поверсі  
літ. «Е» їдальні 

02214219.1.Ю
ЖВЦСД736 

04112, 
м. Київ,  

вул. Парково-Сирецька, 4 
44,76 

915 820,00 
станом на 
30.11.2019 

2 роки  
11 місяців 

Розміщення буфету, 
який не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи, у 
закладі освіти 

3 

Міністерство 
охорони 
здоров’я  
України 

код за ЄДРПОУ 00012925, 
Міністерство охорони 

здоров’я  України,   
01601, м.Київ, 

вул.М.Грушевського, 7,  
тел. (044) 253-1324 

Нерухоме майно 
– частина 

нежитлового 
приміщення (на 1-
му поверсі, літера 

Б) 

- 
01601,  

м.Київ, вул.Грушевського, 
7  

2,0 
59600,00 грн. 

станом на 
31.10.2019 

2 роки 11 
місяців 

розміщення кавового 
автомату з 

приготування 
гарячих напоїв, що 

не здійснює продажу 
товарів підакцизної 

групи 

4 

Міністерство 
охорони 
здоров’я  
України 

код за ЄДРПОУ 00012925, 
Міністерство охорони 

здоров’я  України,   
01601, м.Київ, 

вул.М.Грушевського, 7,  
тел. (044) 253-1324 

Нерухоме майно 
– частина 

нежитлового 
приміщення 
(цокольний 

поверх, літера Б) 

- 
01601,  

м.Київ, вул.Грушевського, 
7  

6,0 
177700,00 грн. 

станом на 
30.11.2019 

2 роки 11 
місяців 

розміщення 
фірмового магазину 

вітчизняного 
промислового 
підприємства 

товаровиробника, 
крім тих, що 

виробляють товари 
підакцизної групи 

(ковбасні та 
делікатесні м’ясні 

вироби, 
напівфабрикати 

заморожені, 
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Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (19.02..2020) 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”. 
 

 

кондитерські вироби, 
сири) 

5 
Державне 

управління 
справами 

21710384, 
Національний комплекс 
«Експоцентр України»,  

03127, м. Київ, 
пр. Академіка Глушкова, 1 

тел.: (044) 596-91-24 

нерухоме майно – 
будівля  

павільйону № 11 

21710384.6.АА
ААЛЕ897 

03127, 
м. Київ,  

пр. Академіка Глушкова, 1 
1220,5 

13 218 000,00 
станом на 
30.12.2019 

13 років 

Розміщення офісу на 
площі 100,0 кв. м; 
кафе, що здійснює 

продаж товарів 
підакциз-ної групи 
на площі 50,0 кв. м; 
бару, що здійс-нює 

продаж това-рів 
підакцизної групи на 

площі 50,0 кв. м; 
прове-дення 

виставок картин без 
здійс-нення торгівлі 
на площі 60,0 кв. м; 

залів для прове-
дення конферен-цій, 
конгресів, форумів, 
семіна-рів, лекцій, 

надання інших 
інформаційно-

консультаційних 
послуг на площі 

960,5 кв. м 

6 
Національна 

поліція 
України 

40108981, 
Державна установа «Центр 

обслуговування  
підрозділів Національної 

поліції України»,  
01601, м. Київ,  

вул. Богомольця, 10            
(044) 363-24-41 

Нерухоме майно 
–  частина даху 

будівлі 

40108981.1. 
ОЧШПЖА671 

04119, м. Київ вул. Сім’ї 
Хохлових, 5 5,0 

522 444,00  
станом на 
30.11.2019 

2 роки          11 
місяців 

розміщення 
технічних засобів і 4-

х антен  оператора 
телекомунікацій, 

який надає послуги з 
рухомого 

(мобільного) зв’язку 

7 
Міністерство  
освіти і науки 

України 

02070921, 
Національний технічний 

університет України 
«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 
Сікорського», 03056,           

м. Київ, пр.-т. Перемоги, 
37 

(044) 204-82-82 

Нерухоме майно 
–  нежитлове 

приміщення (1-й 
поверх корпусу 

№8) 

02070921.1.1 
БДЧАХЯ032 

03056, м. Київ, вул. 
Янгеля 1/37к  20,0 

422 000,00  
станом на 
30.11.2019 

1 рік 

розміщення  буфету, 
який не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи у 
закладі освіти 


