
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 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

00294349, Державне 

підприємство «Український 

державний науково-

дослідний і проектно-

конструкторський інститут 

будівельних матеріалів та 

виробів»  

вул. Костянтинівська, 68,  

м. Київ, 

04080,  тел. (044) 4178613 

Нежитлові 

приміщення 

00294349.1

.АААДДЛ

116 

04080 м. Київ,                          

вул. Костянтинівська, 

68, 

(на 4му поверсі 4-х 

поверхової будівлі 

лабораторного 

корпусу, кім.408) 

17,0 

245 381,00 

грн. 

станом на 

28.02.2017 

2 роки 11  

місяців 

розміщення 

творчої 

майстерні , що не 

використовуєтьс

я для 

провадження 

підприємницької 

діяльності  

2 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

України 

04539931,  

ДП „Центральна учбово-

тренувальна база на 

ковзанярському спорту 

„Льодовий стадіон”,  

03680, м. Київ,  

пр-т Академіка Глушкова, 9 

526-25-21 

Нерухоме майно 

– в окремій 

одноповерховій 

нежитловій 

будівлі  

04539931.5

.АААДЕА

931 

м. Київ,  

пр-т Академіка 

Глушкова, 9 

30,24 

274761,00 

станом на 

30.04.2017 

1 рік 

Розміщення 

музичних студій 

(клубів) та інших 

подібних 

закладів 

3 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

України 

14297707,  

ДП „Національний 

спортивний комплекс 

„Олімпійський”,  

03680, м. Київ,  

вул. Червоноармійська, 55 

590-67-32 

Нерухоме майно 

– частина 

нежитлового 

приміщення на 

1-му поверсі 

будівлі  

14297707.2

.ЕДФХГЛ0

05 

м. Київ,  

вул. Еспланадна, 42 
2,00 

39012,00 

станом на 

30.04.2017 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

банкомата 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (21.08.2017) 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”. 
 

4 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

02497683,  

ДП „Український науково-

дослідний і проектний 

інститут цивільного 

будівництва 

„УКРНДПІЦИВІЛЬБУД”,  

03039, м. Київ,  

пр-т 40-річчя Жовтня, 50 

257-10-79, 257-50-44 

Нерухоме майно 

– нежилі 

приміщення на 

2-му поверсі 

будівлі  

00294349.1

.АААДДЛ

116 

м. Київ,  

пр-т Голосіївський, 

50 

310,90 

4542000,00 

станом на 

31.05.2017 

1 рік 

Розміщення 

школи танців 

(погодинно 40 

годин на місяць) 


