
 
Оголошення від 13.01.2016 року 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 

Максимально 
можливий 

строк оренди 
Мета використання 

1. 

Державне 
управління 
справами 

 

Державна наукова 
установа „Науково-
практичний центр 
профілактичної та 

клінічної медицини” 
код ЄДРПОУ 05415786; 

01014, м. Київ, 
 вул. Верхня, 5 

 тел. 044-287-33-72 

Нерухоме 
майно 

  
 

05415786.1.А
АААЛИ715 

м. Київ,           
вул. Верхня, 5 

(на 1-му поверсі будівлі 
– 1 кв.м., на 2-му 
поверсі будівлі – 2 

кв.м., на 3-му поверсі 
будівлі – 1 кв.м.) 

  

4,00 
 

48220,00 грн. 
станом на 

31.10.2015р 

2 роки 11 
місяців 

  
Розміщення:  
торговельних 
автоматів, що 
відпускають 

продовольчі товари  
 

2 

Міністерство 
освіти і науки 

України 
 

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка 
код ЄДРПОУ 02070944; 

01033, м. Київ, вул. 
 Володимирська, 64 

 тел.  239-32-94 

 
 

Нерухоме 
майно 

  
 

02070944.20.
СЦЖГХР402 

м. Київ,           

пр-т Академіка 
Глушкова, 4Е 

приміщення №801 
механіко-математичного 

факультету 
 
 

20,60 
 

205990,00  грн. 
станом на 

31.10.2015р 
 1 (один) рік 

  
Розміщення: 
методичного 
кабінету з 

вимірювальними 
приладами 

 

3 
Міністерство 
освіти і науки 

 України 

Національний авіаційний 
університет, код за 
ЄДРПОУ 01132330,  

03058, м. Київ, пр-т К. 
Комарова, 1 

Тел. 497-51-51 

Нерухоме 
майно  

- 

На 1-му поверсі будівлі 
корпусу № 1 за 

адресою: м.Київ, пр-т К. 
Комарова, 1 

31,80 
362820,00 
станом на 

31.10.2015р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
ксерокопіювальної 

техніки для 
надання населенню 

послуг із 
ксерокопіювання 

документів 

4 

 
 
 

Міністерство 
освіти і науки 

 України 
 
 
 
 

Національний авіаційний 
університет, код за 
ЄДРПОУ 01132330,  

03058, м. Київ, пр-т К. 
Комарова, 1 

Тел. 497-51-51 

Нерухоме 
майно 

- 

На 1-му поверсі будівлі 
корпусу № 8а за 

адресою: м.Київ, пр-т К. 
Комарова, 1 

16,00 
182550,00 
станом на 

31.10.2015р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
ксерокопіювальної 

техніки для 
надання населенню 

послуг із 
ксерокопіювання 

документів 

5 
Міністерство 

культури 
України   

Державне підприємство 
«Національний центр 

Олександра Довженка», 
 код за ЄДРПОУ 22928085,  

03040,  м. Київ, вул. 
Васильківська, 1,  
тел. 257-74-98 

Нерухоме 
майно –   

нежитлове 
приміщення 

22928085.1.А
ААДДЛ712 

м.Київ, вул. 
Васильківська, 1 (на 7-

му поверсі будівлі 
корпусу №6) 

32,10 
 376400,00 грн. 

станом на 
31.10.2015 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
виробництва кіно- 
та відеофільмів, 
телевізійних 
програм, видання 
звукозаписів  


