
                                                                                                                                                                   

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  (27.03.2019) 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”. 
 

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. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 01132330, 
Національний авіаційний 

університет, 03058, м.Київ,                    
проспект Космонавта 

Комарова, 1,  
тел. (044) 497-5151, 406-

7660;  факс (044) 408-3027 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення 

- 

03058, м.Київ,                    
проспект Космонавта 

Комарова, 1, (фойє на 1-
му поверсі корпусу № 1) 

22,0 
473 888,00 грн. 

станом на 
31.10.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
благодійної 

організації на площі, 
що не 

використовується 
для провадження 
підприємницької 

діяльності 

2. 
Державна 

архівна служба 
України 

16308958, 
Центральний державний 

архів Громадських 
об’єднань України,  

01011, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 8, 

тел.: (044) 285-55-16 
факс: (044) 285-73-51 

нерухоме майно 
– нежитлове 

приміщення у 
підвалі літери 

«А» 

16308958.2.ВВ
РОУЧ023 

01011, 
м. Київ,  

вул. Генерала Алмазова, 8 
13,0 

234 990,00 грн. 
станом на 

31.12.2018 р. 

2 роки 11 
місяців Розміщення складу 

3. 

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі 
України 

32309722, 
Державне підприємство 

«ЕКО» 
01133, м. Київ, 

б-р Лесі Українки, 36-Б 
тел.: (044) 285-70-53 
факс: (044) 285-70-44 

нерухоме майно 
– нежитлові 
приміщення 

на 1-му поверсі 
та у підвалі 

будівлі літери 
«Б» 

- 
01042, 

м. Київ,  
бульвар Лесі Українки, 36 

438,7 
8,9 

5 682 790,00 грн. 
станом на 

31.01.2019 р. 
5 років 

Розміщення суб'єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 

обслуговування 
населення 

4. 
Генеральна 
прокуратура 

України 

ЄДРПОУ 26297233, 
Національна академія 

прокуратури Україи, 04050,  
м. Київ, вул. Юрія Іллєнка 

(Мельникова), 81-Б,  
тел.206-00-51, 
факс 206-00-52 

Нерухоме 
майно –  
частина 

нежитлового 
приміщення (на 

1-му поверсі 
гуртожитку) 

26297233.1. 
ГУЛЯЦЦ001 

04050, м. Київ,  
вул. Юрія Іллєнка 

(Мельникова), 81-Б 
2,0 

41 037,00 грн. 
станом на 

31.01.2019 р. 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення 
терміналу 

самообслуговування 
до банкомата 


