
Оголошення  

орендодавця - РВ ФДМУ 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, грн., 
орендна плата, 

грн. 

Максимально 
можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1 Міністерство 
внутрішніх справ 

України 

Центральний госпіталь МВС 
України; 

код ЄДРПОУ 02070909; 
04116, м. Київ, 

вул. Бердичівська, 1, 
(044)484-6647; (044)481-5601 

нерухоме майно – 
нежитлове 

приміщення 

- м. Київ,  
вул Бердичівська, 1 на 

1-му поверсі 
лікувального 

комплексу на 204 
ліжка 

6,16 88 679,00 грн. 
станом на 

29.02.2016 p 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торгівельного 

об’єкту з 
продажу 

ортопедичних 
виробів 

2 Міністерство 
юстицій України 

Державне підприємство 
«Державний інститут судових 

економіко-правових та 
технічних експертних 

досліджень»; 
код ЄДРПОУ 00493706; 

02660, м. Київ,  
вул. Марини Раскової, 15, 

тел. (044)517-7020 

нерухоме майно – 
нежилі приміщення 

00209131.АА
АДКК687 

м. Київ,  
вул. Марини Раскової, 

15 на 1-му поверсі 
будівлі 

156,40 2 088 600,00 грн. 
станом на 

30.04.2016 р 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення офісу 

3 Державне 
космічне 
агентство 
України 

Державне підприємство 
виробниче об’єднання 

«Київприлад»; 
код за ЄДРПОУ 01994089; 

03680, м. Київ, 
вул. Гарматна, 2, 

тел. (044) 456-3848, 456-0216 

нерухоме майно – 
нежилі приміщення 

АААГБВ718 м. Київ,  
вул. Гарматна, 2 на   
3-му поверсі 1-го 
корпусу будівлі 

25,53 275 700,00 грн. 
станом на 

30.04.2016 р 

2 роки 11 
місяців 

Виробництво печаток, 
штампів, 

виготовлення 
гравірувальних робіт 

4 Міністерство 
освіти і науки 

України 

Національний авіаційний 

університет; 

код ЄДРПОУ 14310709, 
03058, м. Київ, пр.-т. 

Космонавта Комарова, 1, 
(044) 497-5151, 408-3027 

Нерухоме майно – 

Нежиле приміщення  

01132330.1.КА
ТГНП001 

м. Київ,  
пр.-т. К. Комарова, 1 

(корпус №1, 1-й 
поверх (фойє)) 

30,70 380 600,00 грн. 

станом на 

30.04.2016 р 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

 

 



Заяви про оренду приймаються до 22.08.2016 за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 50Г, кім.107, тел.281-00-18, у 

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.З. частини четвертої ст.9 Закону України „Про оренду державного та комунального майна". 

 


