
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. 
Державне 

управління 
справами 

Генеральна дирекція з 
обслуговування іноземних 
представництв, ЄДРПОУ 
04013583, 01054, м. Київ, 

вул. О. Гончара, 84 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення 
виробничого 

корпусу 

04013583.2.НМ
ХЖРЛ204 

03148, м. Київ, вул. Героїв 
Космосу, 8-б  літ. А 59,53 

505 900,00 грн. 
станом на 

31.03.2016 р. 
1 рік 

Розміщення 
майстерні, що 

здійснює технічне 
обслуговування та 
ремонт автомобілів 

2. 
Державне 

управління 
справами 

Національна академія 
державного управління при 

Президентові України, 
ідентифікаційний код 

23696843, м. Київ,  
вул. Ежена Потьє,20,  

тел 481-21-51 

Нерухоме 
майно – частина 

будівлі 
гуртожитку № 2 

23696843.2.ГК
ОТРА008 

м. Київ, вул. Мельникова, 
36/1 349,10 

75 880,00 грн. 
станом на 

31.03.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення буфету, 
який не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 

3. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

Український державний 
центр позашкільної освіти, 
код за ЄДРПОУ 20060961, 

01021, Київ, Кловський 
узвіз, 8, Тел. 253-75-25,  

097-751-98-81 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення 

- 

м. Київ, Кловський узвіз, 8 
(на 1-му поверсі будівлі 

позашкільного 
навчального закладу) 

76,20 
1 212 400,00 грн. 

станом на 
30.04.2016 р. 

2 роки 11 
місяців Розміщення офісу 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%83,+8,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4385069,30.3860789,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cc7777e88755:0xb18701014d424f36!8m2!3d50.438504!4d30.3879194
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95+%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%A2%D0%98%D0%9F%D0%90+%232+%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99+%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%98+%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9F%D0%A0%D0%98+%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%95+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%AB/@50.4706514,30.4655103,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40d4cdda93d24955:0xf0cd352541480c7a!2z0LLRg9C7LiDQnNC10LvRjNC90LjQutC-0LLQsCwgMzYvMSwg0JrQuNGX0LI!3b1!8m2!3d50.470648!4d30.467699!3m4!1s0x40d4cdda93d24955:0x8c5430d31caf7594!8m2!3d50.470648!4d30.467699
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0+%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%87+%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98+%D0%9C%D0%9E%D0%9D+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98/@50.4409354,30.5357913,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40d4cfa979a24749:0xa8fdab2f87cfb1d4!2z0JrQu9C-0LLRgdGM0LrQuNC5INGD0LfQstGW0LcsIDgsINCa0LjRl9Cy!3b1!8m2!3d50.440932!4d30.53798!3m4!1s0x40d4cfa979a24749:0x11a3e921a5ed0fcb!8m2!3d50.4407257!4d30.5380198

