
Оголошення орендодавця – РВ ФДМ України по м. Києву  

про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

 

№ 

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 

Максимальн

о можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1. 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

Державне підприємство 

«Науково – дослідний 

інститут «Еластик» 

ЄДРПОУ 00151644 

02000, м. Київ,  

вул. Празька, 5 

тел. (044) 2925123 

Нежитлові 

приміщення на 

1-му поверсі 

будівлі корпусу 

№1 (інв. №4) 

- 

м. Київ, 

вул. Празька, 5 

 

 

299,8 

2417730,00 

станом на 

30.09.2015 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

2 

Міністерство 

соціальної 

політики 

України 

 

Київське казенне 

експериментально 

протезно-ортопедичне 

підприємство, ЄДРПОУ 

03187691, 04070, м. Київ, 

Фролівська, 4. 

нерухоме майно 

на третьому 

поверсі 

виробничої 

будівлі 

підприємства 

--- 

м. Київ, вул. 

Фролівська, 4. 

 

61,00 726 060,00 
1 рік  

 

Розміщення 

виробництва та 

зберігання протезно-

ортопедичних 

виробів. 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний інститут»,    

ЄДРПОУ 02070921, 

03056, м. Київ, 

просп.Перемоги,37, 

тел.(044) 236-79-89 

нерухоме 

майно-

нежитлове 

приміщення:кім

н.37 на   

першому 

поверсі  будівлі 

гуртожитку № 

19 

02070921.1.БДЧ

АХЯ221 

м. Київ, вул. 

Борщагівська,146 
69,3 689310,00 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності  

4 

Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика, 

 код ЄДРПОУ 01896702, 

вул. Дорогожицька, 9,      

м.Київ, 04112 

тел. 044-205-49-46 

Нерухоме 

майно   

 

01896702.ААА

АЛБ375 

м. Київ,           

вул. Дорогожицька, 9, 

частина технічного 

поверху – 11,00 кв.м., 

частина даху – 6,00 

кв.м. 

17,00 

 

518900,00 грн. 

станом на 

30.09.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

рухомого 

(мобільного) зв’язку 

5 

Державна 

служба 

статистики 

України 

Головне управління 

статистики у м.Києві,  

код ЄДРПОУ 02363095, 

вул. Тургенєвська, 71,      

м.Київ, 04050 

тел. 044-486-71-38 

 

Нерухоме 

майно   

 

02363095.1.АА

АДЕЖ512 

м. Київ,           

вул. Тургенєвська, 

71-75, частина 

технічного поверху 

будівлі площею 

5,00кв.м., та частина 

даху будівлі площею 

10,00 кв.м. 

15,00 

 

415014,00 грн. 

станом на 

30.09.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

рухомого 

(мобільного) зв’язку 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A+%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%AB%D0%99+%D0%9D%D0%98%D0%98/@50.4413024,30.6294414,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4c544575a2ba9:0xaf9e851314cac916!2z0LLRg9C7LiDQn9GA0LDQt9GM0LrQsCwgNSwg0JrQuNGX0LI!3b1!3m1!1s0x40d4c544575a2ba9:0x6ee2d8d0a235197b
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9A%D0%98%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%95/@50.463018,30.5133923,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4ce41c328809d:0xf7c4e88917aec7b2!2z0LLRg9C7LiDQpNGA0L7Qu9GW0LLRgdGM0LrQsCwgNCwg0JrQuNGX0LI!3b1!3m1!1s0x40d4ce41c2d7bd33:0xbdb49397759f1727
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA+%E2%84%9619+%D0%9D%D0%A2%D0%A3%D0%A3+%22%D0%9A%D0%9F%D0%86%22/@50.446263,30.4472628,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4cc212b3efbc7:0x1167cc2163d60268!2z0LLRg9C7LiDQkdC-0YDRidCw0LPRltCy0YHRjNC60LAsIDE0Niwg0JrQuNGX0LI!3b1!3m1!1s0x40d4cc212c84a125:0xa98c13f262b19c6c
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8+%D1%96%D0%BC.+%D0%9F.%D0%9B.+%D0%A8%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9C%D0%9E%D0%97+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.4694045,30.4472442,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4cdc9634128c5:0xfdf80f04a60cd9e!2z0LLRg9C7LiDQlNC-0YDQvtCz0L7QttC40YbRjNC60LAsIDksINCa0LjRl9Cy!3b1!3m1!1s0x40d4cdc9634128c5:0xbf49e948c798e46f
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+71-75,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4546614,30.4870853,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4ce62ffb942df:0x2e5ce051412e7f88

