
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. 

Державна 

регуляторна 

служба 

України 

39582357, 

Державна регуляторна 

служба України, 

01011, м. Київ, 

вул. Арсенальна, 9/11, 

254-56-73, 254-43-93, 

285-80-14 

Нерухоме майно 

на першому 

поверсі будівлі 

_____ 
м. Київ, 

вул. Арсенальна, 9/11 
85,30 

1 074 710,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення автомийки 

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070921, 

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут», 03056, м. Київ, 

проспект Перемоги, 37, 

236-79-89, 454-97-88, 

204-86-30 

Нерухоме майно 

на цокольному 

поверсі будівлі 

навчального 

корпусу № 7 

02070921.1.БД

ЧАХЯ031 

м. Київ, 

пр-т. Перемоги, 37к 
71,50 

960 080,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

1 рік 

Розміщення 

ксерокопіювальної техніки 

для надання населенню 

послуг із ксерокопіювання 

документів – 

10,00 кв.м; розміщення 

торговельного об’єкта з 

продажу канцтоварів – 

40,00 кв.м; надання послуг 

цифрового друку та друку 

фотографій – 

10,00 кв.м; розміщення 

торговельного об’єкта з 

продажу непродовольчих 

товарів – 11,50 кв.м 

3 

Державне 

управління 

справами 

05905668, Державне 

видавництво «Преса 

України», 

03047,  м. Київ, 

проспект Перемоги, 50, 

тел. 454-82-42 

нерухоме майно 

–нежитлові 

приміщення на 

другому поверсі, 

редакційно-

видавничого 

корпусу, літ «А» 

05905668.1.АА

ААЛЕ142 

м. Київ,  

пр-т. Перемоги, 50 
92,00 

1 201 120,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення видавництва 

видавничої продукції, що 

видається українською 

мовою 

4 

Міністерство 

культури 

України 

02174618, Державне 

підприємство 

«Національний цирк 

України»,  

01135, м. Київ,  

площа Перемоги, 2 

тел. 236-39-39 

нерухоме майно 

–частина даху - 
м. Київ,  

вул. Дмитрівська, 27 
12,00 

302 600,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення оператора 

телекомунікацій, який 

надає послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку 



 
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  

(до 16.11.2016) за адресою:    м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50-Г, кім. 107, тел.: 281-00-18. 

Заяви надаються в окремому 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 

Державна 

служба 

статистики 

України 

04837462, Національна 

академія статистики, 

обліку та аудиту 

04107, м. Київ, 

вул. Підгірна, 1 

(044) 4837462 

нерухоме майно 

–нежитлового 

приміщення на 

цокольному  

поверсі 

04837462.1.АА

АДЕЕ692 

м. Київ,  

вул. Підгірна, 1 
7,34 

91 790,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення ксерокопію 

вальної техніки для надання 

населенню послуг із 

ксерокопіювання 

документів 

6 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

38855349, Державний 

університет 

телекомунікацій 

01008, м. Київ, 

вул. Солом’янська, 7 

(044) 2488597, 2492505 

нерухоме майно 

– частина даху 

38855349.1.ХФ

РЦЧА001 

м. Київ,  

вул. Солом’янська, 7 
10,00 

302 280,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення оператора 

телекомунікацій, який 

надає послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку 

7 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

16459396, Національний 

університет «Києво-

Могилянська академія», 

04070, Київ, 

вул. Г. Сковороди, 2, 

тел.425-6059, факс 463-

6783 

Нерухоме майно 

– нежитлове 

приміщення 

16459396.1.ПТ

ДСУН033 

02232, м. Київ,  

вул. Марини 

Цветаєвої, 14-Б 

14,0 

178 000,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Встановлення пральних 

машин самообслуговування 

8 

Державне 

управління 

справами 

05905668, 

Державне видавництво 

„Преса України” 

Державного управління 

справами, 

03047, Київ,  

пр-т Перемоги, 50, 

тел.: 454-82-42, 288-05-17 

Нерухоме майно 

– нежиле 

приміщення 

05905668.1.АА

ААЛЕ142 

м. Київ, 

пр-т Перемоги, 50 

(на 4-му поверсі 

редакційно-

видавничого корпусу 

(літера А) 

22,40 

292 450,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

проводить діяльність у 

сфері виготовлення 

друкарських форм і надання 

інших поліграфічних 

послуг 


