
                                                                                                     
      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 

Максимально 
можливий 

строк оренди 
Мета використання 

1 

Державна 
служба 

статистики 
України 

21680000, Головне 
управління стастики, 04053, 
м.Київ,  вул. Еспланадна, 4-6 

тел. (044) 287-60-35 факс 
(044) 246-68-58 

Нерухоме майно –  
нежитлове 

приміщення (на 2-
му поверсі 9-ти 

поверхової 
адміністративної  

будівлі) 

21680000.1.А
ААДЕЖ528 

м. Київ,     
 вул. Еспланадна, 4-6 44,5 

1 096 300,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення громадської 
організації без здійснення 

підприємницької діяльності 

2 
Міністерство 

юстиції 
України 

код ЄДРПОУ 00209131, 
ДП «Центр оцінки та 

інформації», 02002, м.Київ, 
вул.Євгена Сверстюка, 15 

тел.(044) 517-7020,  
факс 239-2090 

Нерухоме майно – 
нежитлові 

приміщення   

00209131.1. 
УКГПИШ02

5 

м.Київ, вул.Січових 
Стрільців, 73  

(на 17-му (технічному) 
поверсі та частина даху 

будівлі, літера Б) 

52,2 
1 764 640,00 грн. 

станом на 
31.10.2018 р. 

2 роки 364 дні 

Розміщення: 
- 45,2 м² – стаціонарної 

станції радіоконтролю (на 
17-му поверсі); 

- 7,0 м² – встановлення 
2-х антенних систем (на 

даху) 

3 

Державне 
агенство 
водних 

ресурсів 
України 

01033987, Бортницьке 
міжрайонне управління 

водного господарства імені 
Гаркуші М. А., 08351, 

Київська обл., 
Бориспільський р-н.,              

с. Рогозів, вул. Соборності, 1 
тел. (044) 5631237 

Нерухоме майно – 
дорожнє покриття 

01033987.1.А
ААБГВ253 

м. Київ,     
 вул. Євгена Харченка, 

36 
36,0 

212 900,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення: 
торгівельного об’єкта з 
продажу продоводьчих 

товарів, крім товарів 
підакцизної групи на площі 

5,0 кв.м; 
торгівельного об’єкта з 

продажу непродовольчих 
товарів, без підакцизної 

групи на площі 15,0 кв.м; 
торгівельного об’єкта з 
продажу поліграфічної 

продукції та канцтоварів на 
площі 10,0 кв. м; 

ксерокопіювальної техніки 
для надання послуг із 

ксерокопіювання документів 
на площі 6,0 кв.м 

4 
Державне 

управління 
справами 

ДП «Укрінвестбуд»,  
31405158, 
 м. Київ,  

бул. Банкова, 3, 
 (044) 253-32-46 

Нерухоме майно – 
група приміщень 

№ 200  на 
цокольному 

поверсі житлового 
будинку, літера 

«А» 

31405158.9. 
ФШШВЮВ020 

м. Київ,     
вул. Флоренції, 1/11 20,40 

473 000,00 грн. 
станом на 

31.08.2018 р. 
15 років Розміщення офісу 



 
 
 

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (27.12.2018) 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”. 

   
  

5 
Державне 

управління 
справами 

ДП «Укрінвестбуд»,  
31405158, 
 м. Київ,  

бул. Банкова, 3, 
 (044) 253-32-46 

Нерухоме майно – 
група приміщень 

№ 198 на 
цокольному 

поверсі житлового 
будинку, літера 

«А» 

31405158.9. 
ФШШВЮВ017 

м. Київ,     
вул. Флоренції, 1/11 136,90 

3 172 000,00 грн  
станом на 

31.08.2018 р. 
15 років 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 

провадить діяльність у 
сфері права, 

бухгалтерського обліку 

6 

Управління 
державної 
охорони 
України 

Управління державної 
охорони України,  

00037478, 
 м. Київ,  

вул. Богомольця, 8, 
 (044) 253-66-59 

Нерухоме майно 
(автопроїзди та 

елементи 
замощення на 

площадці, будівлі 
і споруди), саме:  
- зарядна станція; 

- навіси; 
- частина 

приміщення 
пральні; 

- резервуари 2 шт. 
та вертикальне 

планування;  
- хлораторна. 

00037478.14.ВИ
ВАЖТ106, 

00037478.14.ВИ
ВАЖТ 115,  

00037478.14.ВИ
ВАЖТ096, 

00037478.14.ВИ
ВАЖТ112, 

00037478.14.ВИ
ВАЖТ102,  

00037478.14.ВИ
ВАЖТ099,  

00037478.14.ВИ
ВАЖТ110 

м. Київ,     
вул. Полярна, 12 1857,30 

8 315 700,00 грн.  
станом на 

30.09.2018 р. 
25 років 

Розміщення 
теплогенеруючого 

обладнання з метою 
забезпечення постачання 

пари та опалення 


