
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 

освіти і науки   

України 

код за ЄДРПОУ 02473145, 

ДП  «Державне 

спеціалізоване видавництво 

«Техніка»,  

04053, м.Київ,  

вул.Обсерваторна, 25,  

тел./факс 272-1090 

Нерухоме 

майно –  

нежитлове 

приміщення   

02473145.2. 

ЮЮХКЛР568 

 04053, м.Київ,  

вул.Обсерваторна, 25,  

(на 4-му поверсі) 

31,7 

464500,00 грн. 

станом на 

30.04.2017 

2 роки 11 

місяців  

розміщення 

центрального 

апарату 

неприбуткової 

організації МГО 

«Міжнародна 

освітньо-культурна 

Асоціація» для 

забезпечення 

реалізації статутних 

цілей 

2 

Державне 

космічне 

агентство 

України 

код за ЄДРПОУ 14309669, 

Державне підприємство 

виробничого обє’днання 

«Київприлад»,  

03680, м. Київ,  

вул. Гарматна, 2,  

тел./факс (044) 456-08-36 

Нерухоме 

майно –  

нежитлове 

приміщення 

ОБРННР 744 
03680, м. Київ,  

вул. Гарматна, 2, корп.24 
18,50 

259 130,00 грн. 

станом на 

31.03.2017 

1 рік 

під виробництво 

електророзподільної 

та контрольної 

апаратури 

3 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

України 

 ДП «Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

«Конча-Заспа»  

код ЄДРПОУ 38217021, 

Столичне шосе,19, м.Київ, 

03131,  

тел. 044-259-20-31 

Нерухоме 

майно- 

нежитлові 

приміщення 

38217021.1.ГЕ

ФХТШ021 

м.Київ, Столичне шосе,19, 

в будівлі їдальні 
904,70 

9636880,00 грн. 

станом на 

31.03.2017 

2 роки 11 

місяців 

розміщення їдальні, 

яка не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи. 

4 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

00151644, Державне 

підприємство «Науково-

дослідний інститут 

«Еластик»,                       

адреса: вул. Празька, 5,  

м. Київ, 02090,   

тел. 292-72-68, 292-51-23. 

Нежитлові 

приміщення 
- 

м. Київ,                          

вул. Празька, 5, 

(на 1-му поверсі будівлі) 
86,4 

1 165 270,00 грн. 

станом на 

31.01.2017 

2 роки 11  

місяців 

розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

5 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України  

14311465, Державне 

підприємство «Державний 

проектний інститут 

«Діпроверф», 03110, 

 м. Київ, вул. 

Преображенська, 25 

тел. 275-97-66 

нерухоме майно 

– нежитлові 

приміщення  на 

першому 

поверсі 

- 
м. Київ,  

вул. Преображенська, 25 
340,80 

5029000,00 

станом на 

28.02.2017 

2 роки                       

11 місяців 

Розміщення кафе, що 

здійснює продаж товарів 

підакцизної групи – 50 

кв.м., Розміщення кафе, 

що не здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи – 290,80 кв.м., 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (24.07.2017) 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”. 
 

6 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

 Державна інноваційна 

фінансово-кредитна 

установа м.Київ, код 

ЄДРПОУ 00041467, 

вул. Б.Хмельницького, 65-б, 

м.Київ, 01601,  

тел. 044-354-04-70 

Нерухоме 

майно- 

нежитлове 

приміщення 

- 

м.Київ, вул. 

Б.Хмельницького, 65-б, в 

адміністративній будівлі  

15,10 

320510,00 грн. 

станом на 

28.02.2017 

1 рік 
розміщення 

фінансової установи 

7 
Національний 

банк України   

код за ЄДРПОУ 00032106, 

Національний банк України,  

01601, м.Київ, 

вул.Інститутська, 9,  

тел.253-3822, факс 230-2033, 

253-7750, 521-8717   

Нерухоме 

майно –  

частина 

нежитлового 

приміщення   

00032106.131. 

РЧВМЯП003 

 

04070, м.Київ, 

Контрактова площа, 2А 

(на 1-му поверсі будівлі, 

літера А)  

1,0 

18300,00 грн. 

станом на 

30.04.2017 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

програмно-технічних 

комплексів 

самообслуговування 

8 
Національний 

банк України   

код за ЄДРПОУ 00032106, 

Національний банк України,  

01601, м.Київ, 

вул.Інститутська, 9,  

тел.253-3822, факс 230-2033, 

253-7750, 521-8717   

Нерухоме 

майно –  

частина 

нежитлового 

приміщення   

00032106.106. 

КГМПХР021 

03028, м.Київ, проспект 

Науки, 7 (на 2-му поверсі 

корпусу 1, літера А)  

1,0 

15300,00 грн. 

станом на 

30.04.2017 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

програмно-технічних 

комплексів 

самообслуговування 

9 

Державна 

фіскальна 

служба 

України 

 Державна фіскальна 

служба України 

код ЄДРПОУ 39292197, 

 Львівська площа, 8, м.Київ, 

04655,  

тел. 044-247-26-84 

Нерухоме 

майно- 

нежитлові 

приміщення 

39292197.1.ЧЧ

ВРКД036  

м.Київ, Львівська площа, 

8, 

 на 1-му поверсі будівлі   

16,20 

328060,00 грн. 

станом на 

31.03.2017 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

відділення 

банківської установи 

на площі 14,20 кв.м. 

та розміщення 

банкомату на площі 

2,00кв.м. 

10 

Міністерство 

молоді та 

спорту   

України 

код за ЄДРПОУ 14297707,  

ДП «Національний 

спортивний комплекс 

«Олімпійський»  

03150, м.Київ,  

вул.Велика Васильківська, 55,  

тел.590-6732, факс 590-6742 

Нерухоме 

майно –  

нежитлове 

приміщення   

14297707.2. 

ЕДФХГЛ005 

 01601, м.Київ,  

вул.Еспланадна, 42,  

(приміщення №№ 31, 32, 

33 на 4-му поверсі будівлі) 

60,9 

1141700,00 грн. 

станом на 

31.05.2017 

2 роки 11 

місяців  
розміщення офісу 


