
 
 

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 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02070944, Київський 
національний університет 
імені Тараса Шевченка, 

01033, м.Київ, 
вул. Володимирська, 60 

тел.(044) 239-32-94 

нерухоме майно –  
частина 

нежитлового 
приміщення (на 4-

му поверсі 
корпусу ННЦ 

«Інститут біології 
та медицини»)  

- 
м. Київ,     

 пр-т Академіка Глушкова, 
2 

10 
210 500,00 
станом на 
30.06.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення  
ксерокопіювальної 

техніки для надання 
населенню послуг 

копіювання 
документів – 5 кв.м; 

Розміщення 
торгівельного об’єкту 

з продажу 
продовольчих товарів 

(крім товарів 
підакцизної групи)- 

5 кв.м. 

2 

Державна 
служба 

статистики 
України 

код за ЄДРПОУ 21680000, 
Головне управління 

регіональної статистики ,  
01601, м.Київ,                    

вул.Еспланадна, 4-6  
тел.(044) 287-6035,  
факс (044) 246-6858 

Нерухоме майно 
– нежитлове 
приміщення 

21680000.1. 
АААДЕЖ528 

01601, м.Київ,                    
вул.Еспланадна, 4-6 (на 7-
му поверсі будівлі, літера 

А) 

34,3 
1056000 грн. 

станом на 
30.04.2019 

2 роки 11 
місяців  

Розміщення 
громадської 

організації на 
площах, що не 

використовуються 
для провадження 
підприємницької 

діяльності 

3 
Міністерство 
внутрішніх 

справ України 

ЄДРПОУ 08733788, 
Медичний реабілітаційний 

центр Міністерства 
внутрішніх справ України 
«Хутір Вільний», 03026, м. 
Київ, Дніпровське шосе, 3 

тел./факс 259-35-60 

Нерухоме майно 
–  нежитлові 

приміщення (на 1-
му поверсі 
виробничої 

будівлі  котельні  
літ. « Е») 

08733788.1. 
НАХСТЦ005 

03026, м. Київ, 
Дніпровське 

(Дніпропетровське) шосе, 
3 

80,0 
919970,00  
станом на 
30.06.2019 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення котельні, 
для виробництва 
теплової енергії з 

подальшим 
забезпеченням нею 

Медичний 
реабілітаційний 

центр МВС України 
«Хутір Вільний» 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (05.09.2019) 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”. 
 

4 

Державне 
агентство 
рибного 

господарства 
України 

00468177, 
Державне підприємство – 
Український державний 

інститут по проектуванню 
підприємств рибного 

господарства і 
промисловості 

«Укррибпроект»,  
04050, м. Київ, 

вул. Тургенєвська, 82-А 
тел.: (044) 486-68-08 
факс: (044) 486-69-50 

нерухоме майно – 
нежитлові 

приміщення на 3-
му поверсі літ. 

«Б» 
адміністративної 

будівлі 

00468177.1.БФ
ИЖНХ028 

04050, 
м. Київ,  

вул. Тургенєвська,  
82-А 

165,9 
4 264 500,00 

станом  
на 30.06.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
громадської 

організації на площі, 
що не 

використовується 
для провадження 
підприємницької 

діяльності 

5 
Міністерство 

інфраструктур
и України 

код за ЄДРПОУ 13738233, 
РСП «Київцентраеро» 

Украероруху,  
08300, м.Бориспіль, 

Аеропорт,                      
тел.(044) 351-6115  

факс (044) 351-6655 

Нерухоме майно 
– нежитлові 
приміщення 

19477064.1. 
СШФШЕЛ 

2625 

03151, м.Київ,                    
проспект Повітрофлот 
ський, 76-Б (на 1-му 

поверсі будівлі, літера А) 

170,8 
2596000,00 грн. 

станом на 
30.06.2019 

2 роки 11 
місяців  

Розміщення їдальні, 
яка не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 


