
             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, 
орендна плата 

(грн.) 

Максимально 
можливий 

строк оренди 
Мета використання 

1 
Державне 

управління 
справами 

ЄДРПОУ 05905668, 
Державне видавництво 

«Преса України» Державного 
управління справами,  

03047, м.Київ, пр-т 
Перемоги, 50,  

тел. (044) 454 8242,  
факс (044) 454 8104. 

нерухоме майно – 
частина нежитлового 
приміщення Склад 

бумаги № 2 (літ. «И») 

05905668.1.А
АААЛЕ131 

м.Київ, пр-т Перемоги, 
50 342,5 

6280680 грн 
станом на 
31.07.2019 

2 роки 11 
місяців 

розміщення 
складського 
приміщення 

2 
Міністерство  
освіти і науки 

України 

ЄДРПОУ 02125289, 
Київський національний 

лінгвістичний університет,  
03150, м.Київ, вул.Велика 

Васильківська, 73,  
тел. (044) 287-33-72, 287-26-

36  
факс: 287-67-88 

нерухоме майно  
загальною площею 
25,82 м²  (7,50 м² – 
частина технічного 
поверху будівлі для 

розміщення 
обладнання; 3,00 м² – 
частина даху будівлі 
для розміщення 6-ти 

антенно-фідерних 
пристроїв та  
15,32 м² – для 
розміщення 

кабельного лотка) 

 м.Київ, 
вул.Лабораторна, 5/17 25,82 

205100,00 грн 
станом на 
31.08.2019 

2 роки 11 
місяців 

розміщення 
технічних засобів і 

антен оператора 
телекомунікацій, які 

надають послуги 
рухомого 

(мобільного) зв’язку 

3 

Міністерство  
розвитку 

економіки,  
торгівлі та 
сільського 

господарства 
України 

ЄДРПОУ 38516592, 
ДП «СПЕЦАГРО», 01001, 
м.Київ, вул.Хрещатик, 24,  

тел. (044) 279-60-44, факс: 279-
58-66 

нерухоме майно  - частина 
боксу-гаража літери «В» 

38516592.2.М
ШИМУЕ1138 

м.Київ, 
вул.Механізаторів, 6 300,5 

5113420,00 грн 
станом на 
30.09.2019 

2 роки 11 
місяців 

розміщення  
благодійної організації 

на площі, що не 
використовується для 

провадження 
підприємницької 

діяльності  

4 
Міністерство 

юстиції 
України 

 41220556, 
Державна установа 

«Генеральна дирекція 
Державної кримінально-

виконавчої служби України», 
03110,  м. Київ, вул. 
Святошинська, 27 

тел. 407-61-38, 
факс 403-05-79 

Нерухоме майно –  
частина нежитлового 
приміщення (на 1-му 

поверсі 
адміністративної 
будівлі  літ. А) 

41220556.1. 
ХХЕИБЧ001 

04050, м. Київ, вул. 
Юрія Іллєнка, 81 2,0 46568,00  станом 

на 31.08.2019 
2 роки 

11 місяців 
розміщення 
банкомата 



Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (04.12..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”. 
 


