
 
       

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 

16466350,  
Державне підприємство 

«Укркомунобслуговування»,  
03150, м. Київ,  

вул. Предславинська, 51,  
044-285-15-50 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення  

на 9-му поверсі 
будівлі 

- 
м. Київ,  

бульвар Л.Українки, 26 
500,00 

12 017 000,00 грн. 
станом на 
30.11.2017 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення  
виробництва 
підприємства 

2 

Міністерство 

регіонального 
розвитку, 

будівництва та 
житлово-

комунального 
господарства 

України  

04726917, ДП  «НДПВІ 
транспортного будівництва 

«Київдніпротранс»                
01032, м. Київ,             

вул.Симона Петлюри, 15  
 (044) 288-24-44 

нерухоме майно 
– нежитлове 
приміщення 

(кімната 808 на 
8-му поверсі 
корпусу Б) 

38488780.1.  
ВССЧГН021 

м. Київ,     
 вул.Симона Петлюри, 15 

34,20  
682 900,00 грн. 

станом на 
30.11.2017 

1 рік Розміщення офісу    

3 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово – 
комунального 
господарства 

України 

ДП «Проектний інститут 
Укрметротунельпроект»,  

01054, м.Київ,  

вул. Боровського, 21, к.1 
 (044) 484-02-63 

нерухоме майно 
–нежитлові 

приміщення  

- 

м. Київ,     
вул. Бульварно – 

Кудрявська, 21, на 3-му 
поверсі будівлі 

10,50 
180 840,00 грн. 

станом на 

31.10.2017 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення офісу 

4 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово – 
комунального 
господарства 

України 

ДП «Проектний інститут 
Укрметротунельпроект»,  

01054, м.Київ,  

вул. Боровського, 21, к.1 
 (044) 484-02-63 

нерухоме майно 
–нежитлове 

приміщення 

- 

м. Київ,     
вул. Бульварно – 
Кудрявська, 21, 

(мансарда) 

67,00 
1 153 940,00 грн. 

станом на 

31.10.2017 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення офісу 



  

 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (26.02.2018) 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”. 
 

5 

Міністерство 

регіонального 
розвитку, 

будівництва та 
житлово – 

комунального 
господарства 

України 

ДП «Проектний інститут 
Укрметротунельпроект»,  

01054, м.Київ,  
вул. Боровського, 21, к.1 

 (044) 484-02-63 

нерухоме майно 
–нежитлові 
приміщення 

- 

м. Київ,     
вул. Бульварно – 
Кудрявська, 21, 

(мансарда) 

25,30 
449 900,00 грн. 

станом на 
30.11.2017 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 

громадської 
організації на площі, 

що не 
використовується 
для провадження 
підприємницької 

діяльності 

6 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

Національний авіаційний 
університет,  

03058, м.Київ,  
пр-т Космонавта Комарова, 1 

 (044) 497-51-51 

нерухоме майно 
– частина 
нежилого 

приміщення  

- 

м. Київ,     
пр-т Космонавта 

Комарова, 1, у фойє на  1-

му поверсі корпусу №4 

17,60 
261 862,00 грн. 

станом на 
30.11.2017 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торговельного 

об’єкту з продажу 
продовольчих 

товарів, крім товарів 
підакцизної групи 

7 

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі 
України 

ДП «Державний проектний 
інститут «Діпроверф»,  

03110, м.Київ,  
вул. Преображенська, 25 

 (044) 275-97-66 

нерухоме майно 
–нежитлові 
приміщення  

- 
м. Київ,     

вул. Преображенська, 25 
на 5-му поверсі будівлі 

68,10 
896 537,00 грн. 

станом на 
31.12.2017 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення офісу 


