
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 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

00294349, ДП «Український 

науково-дослідний і проектно-

конструкторський iнститут 

будівельних матеріалів та 

виробів «НДІБМВ», 

вул. Костянтинівська, 68,  

м. Київ, 04080,  

044 425-56-32 

Нерухоме майно 
00294349.1.АА

АДДЛ116 

м. Київ,  

вул. Костянтинівська, 68 

( на 4-му поверсі 4-х 

поверхової будівлі  

(кім. 413)) 

30,00 

360 920,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення творчої 

майстерні для власних 

потреб, без здійснення 

торгівлі 

2 

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

38516592, Державне 

підприємство «Спецагро», 

01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 24 

тел. (044) 2796044, 2795866 

Нерухоме майно 
38516592.1.МШ

ИМУЕ1134 

м. Київ,  

вул. Бориса Грінченка, 1 
5,00 

387 849,83 грн. 

станом на 

30.06.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення оператора 

телекомунікацій, який 

надає послуги з 

рухомого (мобільного) 

зв’язку 

3 

Міністерство 

охорони здоров’я 

України   

22863717, Український 

науково – практичного центр 

ендокринної хірургії, 

трансплантації ендокринних 

органів і тканини МОЗ 

України  

м. Київ, Кловський узвіз, 13-А; 

тел. 254-32-25, 253-66-28 

Нерухоме майно - 

м.Київ, Кловський узвіз, 13-а 

(на першому поверсі 

адміністративної будівлі  

каб. 107) 

54,6 

980 000,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

1 рік 

Розміщення кафе, що не 

здійснює продаж товарів 

підакцизної групи 

4 

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

38516592, Державне 

підприємство «Спецагро», 

01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 24 

тел. (044) 2796044, 2795866 

Нерухоме майно - 
м. Київ,  

вул. Механізаторів, 6 
81,3 

858 000,00 грн 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Проведення проектно-

конструкторських робіт 

по виготовленню 

експерементального 

БТРа для Збройних Сил 

України 

5 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

30218246,  

Державне підприємство 

«Укрсервіс Мінтрансу»,  

01135, м. Київ,  

проспект Перемоги, 14, 

(044) 351-42-07 

Нерухоме майно 

на третьому 

поверсі 

адміністративної 

будівлі 

30218246.1.БЯ

ШХФЛ004 

м. Київ, 

проспект Перемоги, 14 
69,10 

1 773 985,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення офісних 

приміщень 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (28.11.2016) 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”. 
 

6 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070909,  

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури,  

03680, м. Київ, 

Повітрофлотський проспект, 

31,  

(044) 245-48-53 

Нерухоме майно 

1-го поверху 

гуртожитку № 1 

02070909.2.ША

БЕИТ023 

м. Київ,  

вул. Максима Кривоноса, 6 
1,00 

8 528,00 грн. 

станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельного автомата, 

що відпускає 

продовольчі товари, 

крім товарів підакцизної 

групи 

7 

Міністерство 

внутрішніх справ 

України 

Державна установа «Центр 

обслуговування підрозділів 

Міністерства внутрішніх справ 

України»; 14317108,  

04116, м. Київ,  

вул. Довнар – Запольського, 8 

 (044) 256-14-53 

нерухоме майно 

– частина 

нежитлового 

приміщення 

технічного 

поверху 

(12,70кв.м.) та 

частина даху 

(15,00кв.м.) 

00032684.1.ЮЖ

ТКФР225 

м. Київ, 

вул. Пилипа Орлика, 15 
27,70 

430 420,95 грн. 

станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення оператора 

телекомунікацій, який 

надає послуги з 

рухомого (мобільного) 

зв’язку   

8 

Державне 

агентство водних 

ресурсів України 

Бортницьке міжрайонне 

управління водного 

господарства імені  

Гаркуші М.А.; 01033987,  

08351, Київська обл., 

Бориспільський р-н., село 

Рогозів, вул. Боровського, 1 

 (044) 563-12-37 

нерухоме майно 

– частина 

нежитлового 

приміщення на 

1-му поверсі 

будівлі 

01033987.1.АА

АБГВ283 

м. Київ, 

вул. Євгенія Харченка, 34 
12,00 

48 510,00 грн. 

станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

проведення виставок 

непродовольчих товарів 

без здійснення торгівлі  

9 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02928433, Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту України,  

03680, м. Київ, 

вул. Фізкультури, 1 

тел. 287-54-52 

нерухоме майно 

–частина 

нежитлового 

приміщення 3-

го поверху та 

підвалу 

02928433.1.АА

АДЕБ037 
м. Київ, вул. Фізкультури, 1 22,27 

282 149,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення кафе, що не 

здійснює продаж товарів 

підакцизної групи 


