
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 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. 

Міністерство 
інформаційної 

політики 
України 

Українське національне 
інформаційне агентство 

„УКРІНФОРМ”,  
код за ЄДРПОУ 00015332,  

01001, Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 8/16,  

тел/факс 044-244-90-08, 044-
279-86-65 

Нерухоме 
майно – нежиле 

приміщення   

00015332.1.ВК
ПТДС011 

м.Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 8/16  
(на 1-му поверсі будівлі 

кім. 112) 

54,72 
1 178 750,00 грн. 

станом на 
31.03.2016  

1 рік 

Розміщення 
благодійної 

організації на площі, 
що не 

використовується 
для провадження 
підприємницької 

діяльності 

2. 
Міністерство 
внутрішніх 

справ України 

УДАІ ГУМВС України в м. 
Києві, ЄДРПОУ 24523569, 

01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 15 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення 

- м. Київ, вул. Туполєва,19 
літ.Ч 349,10 

3 910 000,00 
станом на 

29.02.2016р. 
10 років 

Розміщення 
приватного закладу 
охорони здоров`я 

3. 
Державне 

управління 
справами 

Національний інститут 
стратегічних досліджень, 

ЄДРПОУ 14282798, 03186, 
м. Київ, Чоколівський 

бульвар, 13 

Нерухоме 
майно –

нежитлові 
приміщення 

- 03186, м. Київ, 
Чоколівський бульвар, 13 33,80 

488 110,00 
станом на 

31.03.2016р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торгівельного 

об’єкта з продажу 
непродовольчих 

товарів 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%C2%BB/@50.4465227,30.5083348,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1z0YPQutGA0ZbQvdGE0L7RgNC8!3m4!1s0x40d4ce57b36d0f6f:0x5cfd9d346022d227!8m2!3d50.4457934!4d30.5179999
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2%D0%B0,+19,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+04128/@50.4857398,30.3930329,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cd1d18197b13:0x79cd7b7ab46e3bfe!8m2!3d50.4857398!4d30.3952216
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BB.,+13,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.429654,30.4536133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cebad074e29b:0x6738f0dea7930300!8m2!3d50.429654!4d30.455802

