
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, орендна 

плата (грн.) 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1. 

Міністерство 

охорони здоров'я 

України 

Національний інститут раку 
02011976, 

вул. Ломоносова, 33/43, 
м. Київ, 03022, 
(044) 259-70-57 

нерухоме майно на 

1-му поверсі будівлі 

центрального 

теплового пункту 

(літ.Ц) 

Національного 

інституту раку 

- м. Київ,  

вул. Ломоносова, 33/43 
151,20 1 547 580,00 грн. 

станом на 30.06.2016 р. 
10 років розміщення 

опалювального 

устаткування 

2. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

Державне підприємство 

«Укркомунобслуговування» 
16466350, 

вул. Предславинська, 51, 
м. Київ, 03150, 

тел. 044-529-42-84 

Нерухоме майно – 

частина 

приміщення 1-го 
поверху 

адміністративної 

будівлі 

16466350.1.ХВ

ЮЯШЖЗП 
м. Київ, 

 вул. Ділова, 24 
36,63 558 460,00 грн. станом 

на 30.06.2016 р. 
2 роки розміщення офісу 

3. 

Державне 

агентство рибного 

господарства 

України 

Український державний 

інститут по проектуванню 

підприємств рибного 

господарства та промисловості 

«УКРРИБПРОЕКТ» 
00468177, 

вул. Тургенєвська, 82а, 
м. Київ, 04050, 

тел. 044-486-68-08 

Нерухоме майно – 

частина 

приміщення 3-го 

поверху 

адміністративної 

будівлі 

00468177.1.БФИ

ЖНХ028 
м. Київ,  

вул. Тургенєвська, 82-А 
65,00 801 500,00 грн. станом 

на 31.05.2016 р. 
1 рік розміщення офісу 

4. 

Міністерство 

освіти і науки 
України 

Київський національний 

університет будівництва і 
архітектури, 

02070909, 
пр. Повітрофлотський, 31, 

м. Київ, 03680 
(044) 241-55-80 

Нерухоме майно – 

частина приміщення 
першого поверху 

учбового корпусу 

№3 

02070909.2.ША

БЕИТ319 
м. Київ,  

вул. Освіти, 5 
3,00 27 300,00 грн. станом 

на 31.03.2016 р. 
2 роки 11 
місяців 

Розміщення 

торгівельних автоматів, 
що відпускають 

продовольчі товари 

5. 

Міністерство 
освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури,  

02070909, 
пр. Повітрофлотський, 31, 

м. Київ, 03680 
(044)241-55-80 

Нерухоме майно - 
частина 

приміщення 
першого поверху 

учбово –
спортивного 

корпусу 

02070909.2.ША
БЕИТ022 

м. Київ, вул. Освіти, 3 13,90 152 081,00 грн. станом 

на 30.06.2016 р. 
2 роки розміщення буфету, 

який здійснює продаж 
товарів підакцизної 

групи у навчальному 
закладі 



6. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

Державне підприємство 

«Український державний 

науково-дослідний інститут 

проектування міст 

«Діпромісто» імені 

Ю.М.Білоконя; 
02497720, 

бул. Лесі Українки, 26,  

м. Київ, 01133,  

тел. 044-285-40-70 

Нерухоме майно – 

частина 

приміщення 4-го 

поверху 

адміністративної 

будівлі 

02497720.1.ААА

ДДЛ215 
м. Київ, 

бул. Лесі Українки, 26 
82,90 1 534 300,00 грн. станом 

на 31.05.2016 р. 
1 рік розміщення офісу 

7. 

Державне 

управління 

справами 

Національний інститут 

стратегічних досліджень, 
14282798, 

вул. Пирогова, 7-а, 
м. Київ, 01030 

(044) 234-12-47 

Нерухоме майно – 

частина 

приміщення 

першого поверху 

14282798.1.ЖШ

ФТПС00 6 
м. Київ, 

бул. Чоколівський, 13 
349,00 3 627 200,00 грн. 

станом на  

30.06.2016 р. 

10 років розміщення кафе, що 

здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи 

8. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарстваУкраї

ни 

Державне підприємство 

«Український науково-

дослідний і проектно -

конструкторський інститут 

будівельних матеріалів та 

виробів «НДІБМВ» 00294349, 
вул. Костянтинівська, 68, 

м. Київ, 04080 
(044) 485-23-39 

нерухоме майно –

частина 

приміщення 4-го 

поверху 

адміністративної 

будівлі 

00294349.1.ААА

ДДЛ116 
м. Київ, вул. 

Костянтинівська, 68 
29,00 346 100,00 грн. станом 

на 31.07.2016 р. 
2 роки 11 

місяців 
Розміщення суб'єкта - 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення (пошиття 

всіх видів ремонт і 

лагодження) 

9. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

00294349, 
Державне підприємство 

«Український науково-

дослідний і проектно-

конструкторський інститут 

будівельних матеріалів 

тавиробів «НДІБМВ», 
04080, м. Київ, 

вул. Костянтинівська, 68, (044) 
425-56-32, 485-23-39 

Нерухоме майно на 

4-му поверсі будівлі 

лабораторного 

корпусу 

00294349.1.ААА

ДДЛ116 
м. Київ,  

вул. Костянтинівська, 68 
29,10 350 000, 00 грн. станом 

на 30.06.2016 р. 
2 роки 11 

місяців 
Розміщення художньої 

майстерні без 

здійснення торгівлі 

(інше використання 

нерухомого майна) 

10. 

Міністерство 
фінансів України 

21661728, 
Центральне казенне 

підприємство пробірного 
контролю, 

04107, м. Київ, 
вул. Отто Шмідта, 26, 

(044) 206-70-37 

Нерухоме майно в 

адміністративній 

будівлі (Мансарда 

літ. «А») 

- м. Київ,  

вул. Отто Шмідта, 26 
139,60 1 743 000,00 грн. станом 

на 30.06.2016 р. 
2 роки 11 

місяців 
Розміщення офісних 

приміщень 

11. 

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

38516592, 
Державне підприємство 

«Спецагро», 
01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 24, 
(044) 279-60-44, 279-58-66, 

279-85-89 

Нерухоме майно на 

першому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

38516592.1.М 

ШИМУЕ1134 
м. Київ,  

вул. Б. Грінченка, 1 
44,10 881 300,00 грн. станом 

на 30.04.2016 р. 
2 роки 11 

місяців 
Розміщення 

громадської організації 

на площі, що не 

використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Міністерство 

молоді та спорту 

України 

14297707,  

Державне підприємство 

Національний спортивний 

комплекс «Олімпійський» 
03150, м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 55 

(044) 590-67-42 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення на 1-му 

поверсі 

14297707.2.ЕДФ

ХГЛ005 
м. Київ, 

вул. Еспланадна, 42 
2,00 341 400,00 грн. станом 

на 31.05.2016 р. 
1 рік Розміщення банкомату 

13. 

Державне 

управління 

справами 

31405158,  

Державне підприємство 

«Укрінвестбуд» 
01024, м. Київ, 
вул. Банкова, 3  
(044) 253-32-46 

нерухоме майно 

– частина 

нежитлового 

приміщення на  

1-му поверсі 

314051589АА

ААЛЖ177 
м. Київ, 

вул. Банкова, 3 
48,30 1 097 521,00 грн. 

станом на  

31.07.2016 р. 

1 рік Розміщення 

благодійної 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

14. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

Державне підприємство 

Український державний 

науково - дослідний 

інститут проектування міст 

«Діпромісто»  

ім. Ю.М. Білоконя, 

код за ЄДРПОУ 02497720, 

01133, м. Київ,  

бул. Л.Українки, 26 

тел.2856338 факс 2856372 

нерухоме майно 

- нежитлові 
приміщення 

02497720.1..

АААДДЛ215 
м. Київ,  

бул. Лесі Українки, 26 
577,33 11 034 595 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення 

приватного закладу 

охорони здоров'я, 

медичний центр для 

надання медичних 

та консультативних 

послуг населенню, 

безкоштовного 

обстеження та 

консультацій 

лікарями учасників 

АТО і соціально 

незахищених груп 

населення України 

15. 

Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

37471967, 
Міністерство агарної 

політики та продовольства 

України,  

01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 24, 

(044) 226-25-39, 278-60-85, 

278-56-47 

Нежитлові 

приміщення на 

третьому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

- м. Київ,  

вул. Хрещатик, 24 
87,13 2 013 700,00 грн. 

станом на 

30.04.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення буфету, 

який не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи 



16. 

Міністерство 
освіти і науки 
України 

02070921,  

Київський національний 

технічний університет 
України «Київський 

політехнічний інститут», 

03056, м. Київ, 
проспект Перемоги, 37, 

тел. 236-79-89 

нерухоме майно 

- приміщення    

1-го поверху 
навчального 

корпусу № 5 

02070921.1.

БДЧАХЯ02

6 

м. Київ,  

вул. Політехнічна, 6 
50,00 651 000,00 грн. 

станом на  

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення 

ксерокопіювальної 

техніки для надання 

населенню послуг із 

ксерокопіювання 

документів на площі 

20,00 кв.м; Розміщення 

торговельного об'єкту з 

продажу книг, газет і 

журналів, виданих 

українською мовою на 

площі 3,00 кв.м.; 

Розміщення 

торговельного об'єкту        

з продажу 

поліграфічної 

продукції та 

канцтоварів, що 

призначається для 

навчальних закладів на 

площі 20,00 кв.м; 

Здійснення побутового 

обслуговування 

населення 

(фотопослути) на 

площі 6,00 кв.м; 

Розміщення 

торговельного об'єкту        

з продажу 

непродовольчих 

товарів на площі 1,00 

кв.м. 

17. 

Міністерство 
аграрної 

політики та 
продовольства 

України 

3 7471967,  
Міністерство аграрної 

політики та продовольства 
України,  

01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 24 

тел. 226-25-39 

Нерухоме майно - 
частина фасадної 

стіни 
адміністративної 

будівлі 

37471967.2.МШ

ИМУЕ1011 
м. Київ,  

вул. Хрещатик, 24 
2,00 41 400,00 грн. 

станом на 
31.05.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
оператора 

телекомунікацій, 
який надає послуги з 

рухомого 
(мобільного) зв'язку 

18. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

Державне підприємство 

«Державний науково-

дослідний та проектно-

вишукувальний інститут 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»,  

код за ЄДРПОУ 04653199, 
01133, м. Київ, 

бульвар Лесі Українки, 26 
тел. (044) 285-08-97 

Нерухоме майно 

нежитлові 

приміщення на 

сьомому поверсі 

літера «А» 

адміністративної 

будівлі 

04653199.1.ХВ

ЮЯШЖ532 
м. Київ,  

бульвар Лесі Українки, 26 
30,50 562 150,00 грн. 

станом на 
31.08.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення офісу 



 

19. 

Державна 

служба України 

з надзвичайних 

ситуацій 

Головне управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій у  

м. Києві, 
код за ЄДРПОУ 38620155, 

01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 13 

"тел. (044) 226-20-24 

Нерухоме майно – 

частини 

спостережної вежі 

будівлі 3-й ДПРЧ 

38620155.2.ХВТ

МУЦ045 
м. Київ,  

вул. Митрополита 

Литовського, 33 

6,00 266 240,00 грн. 

станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення оператора 
телекомунікацій, який 

надає послуги з 
рухомого (мобільного) 

зв'язку 

20. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 
житлово-

комунального 

господарства 

України 

Державне підприємство 

«Науково - дослідний і 

проектний інститут 

містобудування»,  
код за ЄДРПОУ 01422832, 

01133, м. Київ,  

бул. Л.Українки, 26 літера «А» 
тел.2860485 

Нерухоме майно – 

нежитлове 

приміщення 

01422832.2.ДПЕ

ЦРЕ793 
м. Київ,  

бул. Лесі Українки. 26, 
літера «А» 

5,00 94 400,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення кав'ярні, 

що не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи 


