
      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 

Максимально 
можливий 

строк оренди 
Мета використання 

1 

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства  
України 

Державне підприємство 
«Спецагро» 

 Код ЄДРПОУ 
38516592; 

вул. Хрещатик, 24,  
м.Київ, 01001,  

тел. 044-279-60-44 

Нерухоме майно 
– частина 

замощення 
території, 

інвентарний 
номер 

10310027/1 

- 
м. Київ,  

вул. Жмеринська, 2а 
1000,00 

7222560,00 грн.  
станом на 

31.01.2018 

10 років 
Господарська діяльність 

щодо закупівлі, 

переробки металобрухту. 

2 
Державний концерн 
«Укроборонпром» 

14307529, 
Державне підприємство 

«Антонов», 
03062, м. Київ, 

вул. Академіка 
Туполєва, 1, 

т.454-32-33, 454-31-49 

Нерухоме 
майно – 

частина даху 

будівлі корпусу 
№ 102 

_____ 
м. Київ, 

вул. Академіка 

Туполєва, 1. 

8,0 
372000,0 
станом на 

31.01.2018 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення технічних 
засобів та 3 антен 

оператора 
телекомунікацій, який 

надає послуги з рухомого 
(мобільного) зв’язку 

3 
Державний концерн 
«Укроборонпром» 

14307529, 
Державне підприємство 

«Антонов», 
03062, м. Київ, 
вул. Академіка 

Туполєва, 1, 
т.454-32-33, 454-31-49 

Нерухоме 
майно – 

частина даху 
будівлі корпусу 

№ 62 

_____ 
м. Київ, 

вул. Академіка 
Туполєва, 1. 

10,0 
237000,0 
станом на 
31.01.2018 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення технічних 
засобів та 3 антен 

оператора 
телекомунікацій, який 

надає послуги з рухомого 
(мобільного) зв’язку 

4 
Державний концерн 
«Укроборонпром» 

14307529, 
Державне підприємство 

«Антонов», 
03062, м. Київ, 
вул. Академіка 

Туполєва, 1, 
т.454-32-33, 454-31-49 

Нерухоме 
майно – 

частина даху 
будівлі корпусу 

№ 6а 

_____ 
м. Київ, 

вул. Академіка 
Туполєва, 1. 

10,0 
278000,0 
станом на 
31.01.2018 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення технічних 

засобів та 4 антен 
оператора 

телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку 

5 
Державний концерн 
«Укроборонпром» 

14307529, 
Державне підприємство 

«Антонов», 
03062, м. Київ, 
вул. Академіка 

Туполєва, 1, 

т.454-32-33, 454-31-49 

Нерухоме 
майно – 

частина даху 
будівлі корпусу 

№ 67а 

_____ 
м. Київ, 

проспект Перемоги, 100/1. 
8,0 

199000,0 
станом на 
31.01.2018 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення технічних 

засобів та 3 антен 
оператора 

телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку 



 

 

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (19.04.2018) за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50Г, 

кім.107, тел.281-0018 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 

02928433, 
Національний 

університет фізичного 
виховання і спорту 

України, 
03150, м. Київ, 

вул. Фізкультури, 1, 
т.287-54-52 

Нерухоме 
майно – 

нежитлове 
приміщення 

_____ 
м. Київ, 

вул. Генерала 
Родимцева, 8 

17,7 
305580,0 
станом на 
31.01.2018 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення технічних 

засобів та 4 антен 
оператора 

телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку 

7 
Державна служба 
геології та надр 

України 

01431989, 

Технологічний центр 
обробки та інтерпретації 
геофізичних матеріалів 
ДГП «Укргеофізика», 
03057, м. Київ, вул. 

Євгенії Мірошниченко, 
10, 

тел. (044) 456-91-00,         

факс (044) 456-22-55 

Нерухоме майно – 
нежитлове 

приміщення, на  
6-му поверсі,  

адміністративної 
шестиповерхової 

будівлі 

01432761.1.
КХЛЦЯ 

Б001 

м. Київ, вул. Євгенії 
Мірошниченко, 10 

33,4 
640000,00 
станом на 

31.01.2018 

2 роки             
364 дня 

Розміщення офісу 

8 
Державний концерн 
«Укроборонпром» 

01128297, 
Державне підприємство 

«Завод 410 цивільної 
авіації», 

03151, м. Київ, 
проспект Повітро-

флотський, 94, 

т.246-99-26 

Нерухоме 

майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення 

_____ 
м. Київ, 

проспект Повітрофлотський, 
94. 

4,0 
68400,0 

станом на 
31.12.2017 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення 2-х 
банкоматів 


