
      Оголошення 

орендодавця – РВ ФДМУ 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, грн., 

орендна плата, грн. 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

00493706, Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України; 

03041, м.Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, 

тел. (044)5278242 

нерухоме майно – 

частина нежитлового 

приміщення на першому 

поверсі  будівлі 

гуртожитку №1 

00493706.2.Ц

ГЧВФИ253 

м. Київ,                          

 вул. Генерала 

Родимцева, 3 

2,00 
20 500,00 грн. 

станом на 30.04.2016  

2 роки 11 

місяців 

Розміщення суб’єкта 

господарювання що 

здійснює побутове 

обслуговування населення 

(встановлення пральних 

машин) 

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

00493706,  Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України; 

03041, м.Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, 

тел. (044)5278242 

нерухоме майно – 

частина нежитлового 

приміщення на першому 

поверсі будівлі 

гуртожитку №7 

00493706.2.Ц

ГЧВФИ259 

м. Київ,                          

 вул. Ломоносова, 67 
3,00 

31 000,00 грн. 

станом на 30.04.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення суб’єкта 

господарювання що 

здійснює побутове 

обслуговування населення 

(встановлення пральних 

машин) 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

00493706,  Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України; 

03041, м.Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, 

тел. (044)5278242 

нерухоме майно – 

частина нежитлового 

приміщення на 

третьому поверсі  

будівлі гуртожитку №9 

00493706.2.Ц

ГЧВФИ262 

м. Київ,                          

 вул. Генерала 

Родимцева, 1 

2,00 
19 800,00 грн. 

станом на 30.04.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення суб’єкта 

господарювання що 

здійснює побутове 

обслуговування населення 

(встановлення пральних 

машин) 

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

00493706,  Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України; 

03041, м.Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, 

тел. (044)5278242 

нерухоме майно – 

частина нежитлового 

приміщення на першому 

поверсі  будівлі 

гуртожитку №4 

00493706.2.Ц

ГЧВФИ256 

м. Київ,                          

 вул. Бурмистенка, 4 
3,00 

31 000,00 грн. 

станом на 30.04.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення суб’єкта 

господарювання що 

здійснює побутове 

обслуговування населення 

(встановлення пральних 

машин) 

5 

Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

Державне підприємство 

«Спецагро» ЄДРПОУ 

38516592, 01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 24 

тел. (044) 2796044, 2795866 

нерухоме майно – 

нежитлові  приміщення 

: закрита стоянка літера 

«Г» та бокс – гараж 

літера «В»  

38516592.2.М

ШИМУЕ1136 

 

38516592.2.М

ШИМУЕ1138 

м. Київ,  

вул. Механізаторов, 6 
122,2 

854 880,00 грн. 

станом на 31.03.2016 

2 роки 11 

місяців 

проектно – конструкторські 

роботи по виготовленню 

експерементального БТРа 

для Збройних сил 



6 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

Державне видавництво 

«Український науково-

дослідний і проектний 

інститут цивільного 

будівництва 

«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» 

код ЄДРПОУ 02497683, 

 пр-т 40-річчя Жовтня, 50, 

м.Київ, 03039,  

тел. 044-257-10-79 

Нерухоме майно – 

нежилі приміщення на 

третьому поверсі 

адміністративної будівлі  

02497683.1А

ААДДК939  

м.Київ,  

пр-т Голосіївський, 50 
144,80 

1 903 000,00 грн. 

станом на 30.04.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення суб`єкта 

господарювання, що 

здійснює проектні, 

проектно-вишукувальні, 

проектно-конструкторські 

роботи 

7 

Державна 

служба з 

питань праці 

Державна установа 

«Національний науково-

дослідний інститут 

промислової безпеки та 

охорони праці», 

ідентифікаційний код 

21609797, м. Київ,  

вул. Вавилових,13, 

тел.: 440-99-55 

нерухоме майно – 

нежитлове приміщення 

на першому поверсі 

будівлі 

- 
м. Київ,                      

вул. Вавилових,13 
15,00 

181 000,00 грн. 

станом на 30.04.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення громадської 

організації на площі, що не 

використовується для 

провадження 

підприємницької діяльності 

8 

Міністерство 

освіти  і науки 

України  

Національний авіаційний 

університет”,  

код за ЄДРПОУ 01132330,  

03058, Київ, пр-т 

Космонавта Комарова, 1,  

тел/факс 044-497-51-51, 

044-408-30-27  

Нерухоме майно – 

нежилі приміщення 

01132330.1.К

АТГНП030 

м.Київ, 

вул. Ніжинська, 29-А 

(на 1-му поверсі 

гуртожитку №7) 

32,00 
405 490,00 грн. 

станом на 30.04.2016 

2 роки 11 

місяців 

розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування населення 

(пральня) 

9 

Державний 

комітет 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

Державне підприємство 

„Державне спеціалізоване 

видавництво «Техніка»,  

код за ЄДРПОУ 02473145,  

04053,м. Київ, 

вул. Обсерваторна, 25 

тел/факс 044-272-10-90 

Нерухоме майно – 

нежиле  приміщення 

02473145.2.

ЮЮХКЛР56

8 

м.Київ,  

вул. Обсерваторна, 25 

 (на п’ятому поверсі 

будівлі) 

23,40 
289 340,00 грн. 

станом на 30.04.2016 

2 роки 11 

місяців 
розміщення офісу 

 

 

Заяви про оренду приймаються до 15.08.2016  за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 50Г, кім.107, тел.281-00-18, у 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”. 


