
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 (31.05.2017) 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”. 

№ 

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.) 

Максимальн

о можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

14311465, Державне 

підприємство «Державний 

проектний інститут 

«Діпроверф», 03110, м. Київ, 

вул. Преображенська, 25, 

тел. 275-97-66 

Нерухоме 

майно – частина 

нежитлових 

приміщень на 

першому 

поверсі 

- 
м. Київ,  

вул. Преображенська, 25 
340,80 

5 029 000,00 грн. 

станом на 

28.02.2017 р. 
2 роки  

11 місяців 

Розміщення: кафе, що 

здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи (50,0 м2); кафе, 

що не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи 

(290,8 м2) 

37830,65 грн. 

лютий м-ць 

2 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

14308322, Українське 

державне виробниче 

підприємство «Ізотоп», 

03680, м. Київ,  

вул. Горького, 152,  

тел.: 226-30-80, 528-33-93 

Нерухоме 

майно – 

нежитлові 

приміщення 

- 
м. Київ,  

вул. Антоновича, 152 
94,80 

1 223 678,00 

станом на 

28.02.2017 р. 2 роки 

11 місяців 

Здійснення проектно-

вишукувальних та 

проектно-

конструкторських 

робіт 
10197,32 грн. 

лютий м-ць 

3 

Міністерство 

інфраструкту- 

ри України 

33148732, 195-а Центральна 

база Державної спеціальної 

служби транспорту,  

02094, м. Київ,  

вул. Магнітогорська, 5,  

тел. 207-50-48 

Нерухоме 

майно – 

сховище № 61, 

склад № 30, 

склад № 26, 

склад № 23, 

склад № 84 

- 
м. Київ,  

вул. Магнітогорська, 5 
1 546,89 

16 415 400,00 грн. 

станом на 

28.02.2017 р. 2 роки 

11 місяців 

Розміщення 

торговельних об’єктів 

з продажу 

продовольчих товарів, 

крім товарів 

підакцизної групи 

109436,00 грн. 

лютий м-ць 

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02544555, Київський 

професійний ліцей 

транспорту,  

02092, м. Київ, 

вул. Машиністівська, 1б,  

тел. 568-95-00,  

факс 568-95-55 

Нерухоме 

майно – 

приміщення 

столярної 

майстерні в 

одноповерховій 

будівл 

02544555.45.А

ААБИГ611 

м. Київ,  

вул. Машиністівська, 1б 
216,00 

2 160 980,00 грн. 

станом на 

31.01.2017 р. 2 роки 

11 місяців 

Розміщення 

виробництва 

столярних виробів 27012,25 грн. 

січень м-ць 


