
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 

освіти і науки 

України 

00193602, 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Київський механіко-

технологічний коледж», 

02090, м. Київ, 

вул. Харківське шосе, 15, 

тел. (044) 296-70-59,             

факс (044) 559-37-00 

Нерухоме 

майно-

нежитлові 

приміщення, 

розташовані в 

навчальному 

корпусі 

- 

м. Київ,  

вул. Харківське шосе, 15, 

на 1-му поверсі, а саме: 

аудиторія площею 107,30 

кв.м (кімната №4), та 

службове приміщення 

площею 14,0 кв.м (кімната 

№13) 

121,3 

1 520 409,00 грн. 

станом на 

31.05.2017 р. 

2 роки             

11 місяців 

Організація процесу 

перевірки навичок та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

виробничих професій 

2 

Міністерство 

охорони 

здоров’я  

України 

01994089,  

Національна дитяча 

спеціалізована лікарня 

«Охматдит»,  

01135, м. Київ,  

вул. В.Чорновола, 28/1,  

тел./факс 236-69-42;  

236-61-65 

Нерухоме 

майно-частини 

нежитлового 

приміщення, а 

саме: 

 7,5 кв.м на 

технічному 

поверсі; 

7,5 кв.м на 

даху; будівля 

дитячої 

консультативно

-діагностичної 

поліклініки 

НДСЛ 

«Охматдит» 

01994089.1.АА

ААЛБ314 

м. Київ,  

вул. Стрітенська, 7/9 
15,00 

388 400,00 грн. 

станом на 

30.06.2017 р. 

2 роки             

11 місяців 

Розміщення 

технічних засобів (на 

площі 7,5 кв.м) та 

трьох антен (на 

площі 7,5 кв.м) 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

рухомого 

(мобільного) зв’язку  

3 

Державний 

комітет 

телебачення  і 

радіомовлення 

України  

02473145, Державне 

підприємство «Державне 

спеціалізоване видавництво 

«Техніка»,   

04053,  м. Київ,  

вул. Обсерваторна, 25, 

тел. 272-10-90 

нерухоме майно 

– нежитлові 

приміщення на 

четвертому 

поверсі будівлі 

02473145.2.Ю

ЮХКЛР568 

м. Київ,  

вул. Обсерваторна, 25 
55,70 

812 970,00 грн. 

станом на 

31.05.2017 р. 

2 роки 

 11 місяців 

Розміщення 

видавництва 

друкованих засобів 

масової інформації 

та видавничої 

продукції, що 

видаються 

українською мовою  

4 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

код ЄДРПОУ 37508596, вул. 

М.Грушевського, 12/2, 

м.Київ, 01008,  

тел. 044-153-93-94 

Нерухоме майно - 

частина даху 

площею 9,20кв.м. 

та частина 

підвального 

приміщення 

площею 18,60кв.м.   

37508596.2.Ю

МЦУПР102 

м.Київ, бул. Дружби 

народів, 28 
27,80 

1 132 440,00 грн. 

станом на 

31.05.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

рухомого 

(мобільного) зв’язку 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (16.10.2017) 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”. 
 

5 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

ДП «Український науково – 

дослідний і проектний 

інститут цивільного 

будівництва 

«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» 

02497683,  

пр-т 40-річчя Жовтня, 50, 

м.Київ, 03039 

 (044) 257-10-79 

нерухоме майно 

– нежилі 

приміщення  

02497683.1.АА

АДДК939 

м. Київ,     

проспект Голосіївський, 

50, на 8-му поверсі будівлі 

179,50 

2 359 000,00 грн. 

станом на 

31.07.2017 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення суб’єкту 

господарювання, що 

провадить діяльність 

з ремонту об’єктів 

нерухомості 

6 

Міністерство 

інфраструктур

и України  

30218246, Державне 

підприємство «Укрсервіс 

Мінтрансу»,   

01135,  м. Київ,  

пр-т Перемоги, 14, 

тел. 351-42-01 

нерухоме майно 

– нежитлові 

приміщення на 

22-му та 22-му 

поверхах 

адміністративно

ї будівлі 

30218246.1.БЯ

ШХФЛ004 

м. Київ,  

пр-т Перемоги, 14 
389,60 

10 145 000,00 грн. 

станом на 

31.07.2017 р. 

2 роки 

 11 місяців 
Розміщення офісу  

7 

Міністерство 

культури 

України 

02214165, Національна 

академія образотворчого 

мистецтва і архітектури,  

04053 м. Київ,  

вул. Смирнова-Ласточкіна, 20, 

тел. 272-15-40 

нерухоме майно 

–частина 

нежитлового 

приміщення 

будівлі 

гуртожитку  

02214165.3. 

АААДДЛ417 

м. Київ,  

 вул. Лук`янівська , 69/71 
5, 00 

59 490, 00 грн. 

станом на 

31.07.2017 р. 

2 роки  

11 місяців  

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

8 

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 в 

підвалі літери А 

- 

м. Київ,  

б-р Лесі Українки,  

36-Б 

324,70 

5 929 000,00 грн. 

станом на 

30.04.2017 р. 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення їдальні, 

що не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи   

9 

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 в 

підвалі літера А 

та цокольному 

поверсі літера 

А 

- 

м. Київ,  

б-р Лесі Українки,  

36-Б 

367,20 

6 624 900,00 грн. 

станом на 

30.04.2017 р. 

1 рік 

Розміщення 

медичного центру-

236,80 кв.м,  

Розміщення творчої 

майстерні для дітей – 

130,40 кв..м    


