
 

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 
економічного 

розвитку і 
торгівлі 
України  

32309722,  Державне 
підприємство «ЕКО»,01033,  

 м. Київ,                      
б-р Лесі Українки, 36-Б 

тел. 285-70-53 

Нерухоме майно –
нежитлові 

приміщення на 
третьому поверсі , 

літера А  

- м. Київ,  
вул. Верхня, 3-5 75,20 

1 486 000,00 грн. 
станом на 

30.06.2018 р. 
5 років 

Розміщення суб’єктів 
господарювання, що 
здійснюють побутове 

обслуговування 
населення 

2. 
Державне 

управління 
справами 

05415786, Державна наукова 
установа «Науково-
практичний центр 

профілактичної та клінічної 
медицини», 01014,  м. Київ, 

вул. Верхня, 5 
тел. 044-284-84-53 

Нерухоме майно –
частина 

нежитлового 
приміщення на 

першому  
(2,00 кв.м.) та 

другому  
(2,00 кв.м.) 

поверхах будівлі 

05415786.1.А
АААЛИ715 

м. Київ, 
вул. Верхня, 5 4,00 

922 00,00 грн. 
станом на 

30.06.2018 р. 

2 роки   
8 місяців 

Розміщення 2 
терміналів 

самообслуговування 

3 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

НТУУ «Київський 
політехнічний інститут 

України імені Ігоря 
Сікорського»,  
03056, м.Київ,  

пр-т Перемоги, 37 
 (044) 204-82-82 

Нерухоме майно –
частина даху 
гуртожитку  

№ 15 

- м. Київ,     
вул. Металістів, 5 11,00 

513 700,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 
1 рік 

Розміщення 
технічних засобів і 

двох антен 
операторів 

телекомунікацій, які 
надають послуги 

рухомого 
(мобільного) зв’язку. 

4 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

41541660, Державний 
професійно-технічний 
заклад «Київське вище 
професійне училище 

водного транспорту», 04070, 
м.Київ, вул. Братська, 12, 

тел. (044) 452-54-27,  
(044) 425-55-22 

Нерухоме майно –  
нежитлове 

приміщення (1-й 
поверх учбового 

корпусу) 

- м. Київ,     
 вул. Братська, 12 27,6 

524 733,00 грн. 
станом на 

30.06.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Проведення 
навчального процесу з 

підготовки водіїв 
транспортних засобів 

 (погодинне 
використання-60 
годин на місяць) 

5 
Міністерство 
внутрішніх 

справ України 

087335882, Центральний 
госпіталь МВС України 

04116, м. Київ,                       
вул. Бердичівська, 1, 

 (044) 481-56-01, (044) 481-
56-10 

Нерухоме майно –   
нежитлове 

приміщення на  
1-му поверсі 

корпусу ЦВЛК  

08735882.2С
ВЖЛАК013 

м. Київ,     
вул. Бердичівська, 1        12,2  

239 700,00 грн. 
станом на 

31.05.2018 р. 

2 роки                   
11 місяців                  

Ведення медичної 
практики 



Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (12.09.2018) 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”. 
 


