
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  (30.05.2018) 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 02070884,   
ДВНЗ «Київський 

національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»,  03068, м.Київ, 

проспект Перемоги, 54/1,   
тел.371-61974  

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення   

- 

03680, м.Київ, проспект 
Перемоги, 54/1 (антресоль 

та на 1-му поверсі 
навчального корпусу № 1, 

літера А) 

281,75 
5 345 480,00 грн. 

станом на 
31.12.2017 

2 роки  
11 місяців 

Розміщення їдальні  
(185,3 м²) та буфету 

(96,45 м²), що не 
здійснюють продаж 
товарів підакцизної 

групи у навчальному 
закладі 

2 

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі 
України   

код за ЄДРПОУ 23395900,    
ДНДІ інформатизації та 
моделювання економіки,   
01014, м.Київ, бульвар 
Дружби Народів, 38,   

тел.495-5606, факс 495-5607 

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення   

- 

01014, м.Київ, бульвар 
Дружби Народів, 38  

(на 12-му поверсі будівлі,  
літера А1) 

28,2 
474 200,00 грн. 

станом на 
28.02.2018 

2 роки  Розміщення офісу 

3 

Міністерство 
екології та 
природних 

ресурсів 
України 

код ЄДРПОУ 37552996, 
Міністерство екології та 

природних ресурсів України, 
03035, м.Київ, 

вул..Митрополита Василя 

Липківського, 35,  
тел.206-3100, 206-3164,  

факс 206-3107 

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення   

37552996.1. 
АКПЕР001 

03035, м.Київ, 
вул..Митрополита Василя 
Липківського, 35 (на 9-му 
поверсі будівлі, літера А) 

144,6 
2 605 520,00 грн. 

станом на 
28.02.2018 

2 роки 11 
місяців 

Дослідження й 
експериментальні 
розробки в галузі 

природничих і 
технічних наук (інше 

використання) 


