
                                                                                                                                                

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 
освіти і науки  

України 

02070944, Київський 
національний університет 
імені Тараса Шевченка,  

вул.. Володимирська, 60,  
м. Київ, 01033 

тел.. (044) 239-32-94 

нерухоме майно 
–   частина 

нежитлового 
приміщення на 1-

му поверсі 
гуртожитку №2 

- м. Київ,     
вул.. Ломоносова, 37 2,2  

40 000,00 
станом на 
31.08.2018 

2 роки                   
11 місяців                 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 

обслуговування 
населення. 

2. 
Міністерство 
освіти і науки  

України 

02070944, Київський 
національний університет 
імені Тараса Шевченка,  

вул.. Володимирська, 60,  
м. Київ, 01033 

тел.. (044) 239-32-94 

нерухоме майно 
–   частина 

нежитлового 
приміщення на 2-

му поверсі 
гуртожитку №4 

- м. Київ,     
вул.. Ломоносова, 47 4,0 

68 100,00 
станом на 
31.08.2018 

2 роки                   
11 місяців                 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 

обслуговування 
населення. 

3 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 

00294349, ДП «НДІБМВ 
03150, м. Київ, вул. 

Костянтинівська, 68, 
(044) 425-56-32 

нерухоме майно 
–   нежитлове 

приміщення на  
першому 

поверсі будівлі 

00294349.1АА
АДДЛ116. 

м. Київ,     
 вул. Костянтинівська, 68     34,4  

735 000,00 
станом на 
31.08.2018 

2 роки  
11 місяців                                     

Надання побутових 
послуг населенню 

(виготовлення 
швейних виробів за 

індивідуальним 
замовленням, 
виготовлення 

текстильних виробів 
та текстильної 
галантереї за 

індивідуальним 
замовленням, 
виготовлення 

головних уборів за 
індивідуальним 
замовленням). 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (21.11.2018) 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 

культури 
України 

ДП «Національна кіностудія 
художніх фільмів імені 
Олександра Довженка», 

02404380, 
03057, м. Київ,  

пр.-т Перемоги, 44;  
(044) 456-92-31 

нерухоме майно 
– нежилові 

приміщення, на 
1-му поверсі 

будівлі 

02404380.1.АА
АДДЛ550. 

м. Київ,     
вул. О. Довженка, 16 171,26 

3 368 510,00 
станом на 
31.08.2018 

2 роки  
11 місяців 

Розміщення кафе, 
яке не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної   групи 
(82,96 кв.м.), 
розміщення 

торговельного 
об’єкту з продажу 

продовольчих 
товарів, крім товарів 
підакцизної   групи 

(62,5 кв.м.), 
розміщення об’єкту, 

що здійснюють 
побутове 

обслуговування 
населення (25,8 

кв.м.) 

5 

Міністерство 
екології та 
природних 

ресурсів 
України 

37552996, Міністерство 
екології та природних 

ресурсів України, 03035, 
м.Київ,  вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35 

тел: (044) 206-31-00;  
(044) 206-31-64,  

факс: (044) 206-31-07 

нерухоме майно 
–  нежитлове 
приміщення 
(цокольний 

поверх) 

37552996.1.АК
ПЕР001 

м. Київ,     
 вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35 літ «А» 

262,40 
6 479 5200,00 

станом на 
31.09.2018 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення їдальні, 
яка не зздійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 

6 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

00193602, ДНВЗ «Київський 
механіко-технологічний 

коледж», 
 02090, м.Київ, 

вул. Харківське шосе, 15 
тел: (044) 296-70-59;       
факс: (044) 559-37-00 

нерухоме майно 
–  нежитлове 
приміщення 

00193602.101 
ХХУЖНЕ022 

м. Київ,     
 вул. Харківське шосе, 15 35,0 

587 000,00 
станом на 
31.08.2018 

1 рік  

Організація 
процесу перевірки 

навичок 
та підвищення 

кваліфікації 
працівників 

виробничих професій 


