
                                                                                                                                         

Оголошення 
                                       орендодавця – РВ ФДМ України по м.Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких 

надійшли заяви 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

№ 
п/п 

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач (код за 
ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон) 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 

культури 
України 

код за ЄДРПОУ 20073260, 
Національний Києво-
Печерський історико-

культурний заповідник, 
01015, м.Київ,    

вул.Лаврська, 9, корпус 8,  
тел. (044) 406-6355,  
факс (044) 406-6317 

Нерухоме 
майно – частина 

нежитлового 
приміщення  

- 

01015, м.Київ, 
вул.Лаврська, 9  (на 1-му 
поверсі будівлі пам’ятки 

архітектури місцевого 
значення «Келії 

ремісничі», корпус  № 21) 

74,1 
2614839,00 грн. 

станом на 
31.03.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення кафе без 
права продажу 

товарів підакцизної 
групи 

2. 

Державний 
концерн 

«Укроборон 
пром» 

код за ЄДРПОУ 14307529, 
ДП «Антонов», 03062, 
м.Київ,  вул.Академіка 

Туполєва, 1, 
тел. (044) 454-3149,  
факс (044) 454-7966 

Нерухоме 
майно –

нежитлового 
приміщення 

(частина даху 
корпусу  

№ 62  
ремонтного 

цеху  
№ 14) 

- 01015, м.Київ, 
вул.Академіка Туполєва, 1 18,0 

490900,00 грн. 
станом на 
28.02.2019 

2 роки 11 
місяців 

Pозміщення 
технічних засобів і 3-

х антен операторів 
телекомунікацій, які 

надають послуги 
рухомого 

(мобільного) зв’язку  

3. 

Національна 
служба 

здоров’я 
України 

код за ЄДРПОУ 42032422, 
Національна служба 

здоров’я України, 04073, 
м.Київ, проспект Степана  

Бандери, 19, 
тел. (044) 2210736,  426-6777 

Нерухоме 
майно – частина 

нежитлового 
приміщення 

- 
04073, м.Київ, проспект 

Степана  
Бандери, 19 

2,0 
39000,00 грн. 

станом на 
31.03.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
терміналу 

самообслуговування 
(банкомату) 

4. 
Міністерство 

фінансів  
України 

34190790, Відокремлений 
підрозділ «Державна 

інспекція енергетичного 
нагляду України, 04112, 

м.Київ, вул. Дорогожицька, 
11/8 

тел.(044) 594-79-27; 
факс: (044) 549-79-76 

нерухоме майно 
–  частина даху 

будівлі 
(адміністративн
о-господарська 

будівля,  
5-й поверх) 

00100227.22.РЧ
ХЧУЛ060 

м. Київ,  вул. Дорогожицька, 
11/8 10,00 

670 566,00 
станом на 
31.03.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення технічних 
засобів та 4-х антен 

оператора 
телекомунікацій, який 

надає послуги з 
рухомого (мобільного) 

зв’язку 

5. 

Міністерство 
економічного 

розвитку 
України 

05796251, Державна 
науково-виробнича 

корпорація «Київський 
інститут автоматики», 

04107, м.Київ, вул. Нагірна, 
22 

тел.(044) 206-54-85; 
факс: (044) 206-54-81 

нерухоме майно 
–  горище 

будівлі 
- м. Київ,  вул. Нагірна, 22 10,00 

711 240,00 
станом на 
31.03.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення технічних 
засобів та 6-ти антен 

оператора 
телекомунікацій, який 

надає послуги з 
рухомого (мобільного) 

зв’язку 



Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (20.06.2019) 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. 
Державне 

управління 
справами 

31245250, ДП «Чайка», 
08330, Київська обол., 
Бориспільський р-н, с. 

Дударків, вул. Гоголя, 62А 
тел.(044) 338-76-80; 

нерухоме майно 
–  нежитлові 
приміщення   
(1-й поверх) 

31245250.1.ФЦ
МИГЯ003 м. Київ,  вул. Гарматна, 38А 54,3 

1 139 650,00 
станом на 
31.03.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торговельного об’єкта 

з продажу 
непродовольчих 

товарів, алкогольних 
та тютюнових виробів 

7. 
Міністерство 

інфраструктур
и України 

01527695, ДП «Державний 
автотранспортний науково-

дослідний і проектний 
інститут», 03113, м.Київ,                     

пр-т Перемоги, 57 
тел.(044) 456-30-30; факс: 

(044) 455-67-91 

нерухоме майно 
–  частина 

нежитлового 
приміщення (на 

1-му поверсі 
будівлі 

інженерно-
лабораторного 

корпусу) 

 м. Київ,     
 пр-т Перемоги, 57 2,0 

44 500,00 
станом на 
31.03.2019 

2 роки 11 
місяців Розміщення терміналу 

8. 

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі 
України 

код за ЄДРПОУ 16286441, 
ДП «Поліграфічний 
комбінат України по 
виготовленню цінних 

паперів»,  
04119, м.Київ,                    

вул.Дегтярівська, 38-44,  
тел. (044) 481-0308,  
факс (044) 483-1800 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення  

- 

03057, м.Київ,                
вул.Дегтярівська, 38-44 
(хол на 12-му поверсі 

РВК) 

16,8 
362000,00 грн. 

станом на 
28.02.2019 

2 роки 11 
місяців Розміщення офіса 

9. 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 

ДП «Український інститут 
інженерно-технічних 

розвідувань для 
будівництва»,  

38488780, 
 м. Київ,  

бул. Лесі Українки, 26, 
 (044) 285-63-11 

нерухоме майно 
– нежитлові 

приміщення, а 
саме: «ГСМ» 

літ. «Д»; 
«Приміщення 

ШРП» літ. «Е»;  
«Виробничий 
цех» літ. «Ж»  

38488780.2. 
ВССЧГН022 

м. Київ,     
вул. Пшенична, 8а 390,70 

4212100,00 
станом на 
30.04.2019 

5 років 

Розміщення 
виробництва 
пакувального 
матеріалу та 
побутових 

приміщень для 
виробництва 


