
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 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

 

Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

Державне підприємство 

«Спецагро» ЄДРПОУ 

38516592, 01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 24 

тел. (044) 2796044, 2795866 

Нежитлове 

приміщення – 

частина 

вестибюлю 

- 
 м.Київ,                          

вул. Б.Грінченка, 1 
6,00 

123800,00 

 станом на 

31.10.2015 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення буфету, 

який не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи 

 

Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

Державне підприємство 

«Спецагро» ЄДРПОУ 

38516592, 01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 24 

тел. (044) 2796044, 2795866 

Нежитлові 

приміщення: на 

цокольному 

поверсі 

(приміщення 

№6) і на 

другому поверсі 

(кім. №№213, 

215, 216, 216 – 

а, 217, 218, 230, 

232, 234, 238, 

приміщення 

№2) 

38516592.1.М

ШИМУЕ1134 
м.Київ, вул. Б.Грінченка, 1 224,4 

4342300,00 

станом на 

30.11.2015 

2 роки  

11 місяців 
Розміщення офісу 

 

Державна 

служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацій 

 

Інститут державного 

управління у сфері 

цивільного захисту ДСНС 

України 

 код ЄДРПОУ 09511660, 

вул. Вишгородська, 21,      

м.Київ, 04074 

тел. 044-430-82-17 

 

Нерухоме 

майно  - 

нежитлове 

приміщення 

 

09511660.1.БН

ПКЮП003 

м. Київ,           

вул. Вишгородська, 21, 

металева споруда 

гаражного типу 

19,30 

 

159280,00 грн. 

станом на 

31.10.2015р 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

гаражного 

приміщення для 

зберігання легкового 

автомобіля  

 

Міністерство 

соціальної 

політики 

України 

03187691,  

Київське казенне 

експериментальне протезно-

ортопедичне підприємство,  

04070, м. Київ,  

вул. Фролівська, 4,  

(044) 425-21-88 

Нежитлові 

приміщення на 

третьому 

поверсі будівлі 

медичного 

корпусу 

03187691.3. 

АААГВД416 

м. Київ,  

вул. Фролівська, 6/8 
21,00 

252570,00 станом 

на 31.10.2015 

2 роки  

11 місяців 

 

Розміщення 

видавництва 

друкованих засобів 

масової інформації 

та видавничої 

продукції, що 

видаються 

українською мовою  

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,+1,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4502904,30.5195093,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4ce50ede7e6ad:0xd95b0af638c27fac
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,+1,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4502904,30.5195093,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4ce50ede7e6ad:0xd95b0af63
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+21,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.5009469,30.4488133,17z/data=!4m2!3m1!1s0x40d4cd83891070e5:0xab275f07fa43db38
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+8,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4627189,30.5128899,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4ce41e7de85f1:0x8dab441d076a5c6c


 
 

 

 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

Відокремленого підрозділу 

«Головний інформаційно-

обчислювальний центр ДП « 

Національної енергетичної 

компанії ”Укренерго», 

ЄДРПОУ 04641523, 01032,  

м. Київ, Симона Петлюри, 

27, тел. 044 239 43 27 

Нерухоме 

майно - частина 

приміщення 

першого 

поверху (праве 

крило)  

00100227.1.ФД

ЛЛНХ054 

01032, м. Київ, Симона 

Петлюри, 27. 
2,00 

31 200, 00 

станом на 

31.10.2015 р.  

1 рік 
розміщення 

банкомату 

 

Державний 

комітет 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

ДП «Державне 

спеціалізоване підприємство 

«Техніка»,  

код за ЄДРПОУ 02473145,  

04053, Київ, 

вул.Обсерваторна, 25,  

тел/факс 272-1090 

Нерухоме 

майно –  

частина 

нежитлового 

приміщення   

 

- 

м.Київ, вул.Обсерваторна, 

25 (на 5-му поверсі 6-и 

поверхової будівлі) 

 

27,2 

  326532,00 грн. 

станом на 

30.09.2015  

1 рік 

розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%98%D0%92%D0%A6+%D0%93%D0%9F+%D0%9D%D0%95%D0%9A+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E/@50.4415954,30.4933623,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4cef3b4ce547b:0xbfdd875b77132acc!2z0LLRg9C7LiDQodC40LzQvtC90LAg0J_QtdGC0LvRjtGA0LgsIDI3LCDQmtC40ZfQsg!3b1!3m1!1s0x40d4cef3b4ce547b:0x39cd9583e736eaf0
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90+%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%9E%D0%95+%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%98%D0%97%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%93%D0%9F/@50.4557642,30.4997699,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4ce671ac394cb:0x9e319362ebf744d3!2z0LLRg9C7LiDQntCx0YHQtdGA0LLQsNGC0L7RgNC90LAsIDI1LCDQmtC40ZfQsg!3b1!3m1!1s0x40d4ce6710aa1227:0x4d728f51541a4774

	Без назви

