
                                                                                                                                                  

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 

ЄДРПОУ 02070921, 
Національний технічний 

університет України 
«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 
Сікорського», 03056,       м. 
Київ, просп. Перемоги, 37 

тел. 204-82-82, 
факс 204-97-88 

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення (на 

1-му та 2-му 
поверхах 
будівлі 

навчального 
корпусу № 26) 

- 01011, м. Київ, вул. 
Панаса Мирного, 19 696,09 

15591930,00 грн. 
станом на 
31.03.2019 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення 
комунального 
позашкільного 

навчального закладу 

2. 

Державна 
фіскальна 

служба 
України 

код за ЄДРПОУ 25286486, 
ДП «Сервісно-видавничий 

центр», 04080, м.Київ,                    
вул.Нижньоюрківська, 6,  
тел./факс (044) 501-0630 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення 

- 
04053, м.Київ,                    

Львівська площа, 8а, (на 1-
му поверсі будівлі) 

51,3 
1548000,00 грн. 

станом на 
31.03.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торговельного 

об’єкту з продажу 
продовольчих 

товарів, крім товарів 
підакцизної групи 
(продаж молочних 

продуктів) 

3. 
Державне 

управління 
справами 

код за ЄДРПОУ 31405158, 
ДП «Укрінвестбуд», 01024, 

м.Київ, вул.Банкова, 3,  
тел. (044) 253-3246 

Нерухоме 
майно – частина 

нежитлових 
приміщень № 

201 

31405158.9. 
ФШШВЮВ062 

02002, м.Київ,                    
вул.Флоренції, 1/11 (на 

цокольному поверсі, 
літера А) 

202,28 
4430000,00 грн. 

станом на 
31.03.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
громадської 

організації на площі, 
що не 

використовується 
для провадження 
підприємницької 

діяльності 

4. 
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 – 

нежитлові 
приміщення 

- 

01015, м.Київ, 
вул.Лаврська, 9  (на 1-му 
та 2-му поверхах будівлі 

пам’ятки архітектури 
національного значення 
«Будинок намісника», 

корпус  № 1, охоронний  
№ 4/25, літера Н) 

109,1 
3844020,00 грн. 

станом на 
31.03.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення їдальні, 
яка не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 

5. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 37308938, 
ДНЗ «Київське регіональне 
вище професійне училище 

будівництва», 03040, м.Київ, 
вул.Маричанська, 4,  
тел. (044) 406-6355,  
факс (044) 406-6317 

Нерухоме 
майно – частина 

нежитлового 
приміщення 

- 

01014, м.Київ,                    
вул.Бастіонна, 9 

(вестибюль 1-го поверху 
будівлі корпусу 

теоретичних знань, літера 
А) 

2,0 
42700,00 грн. 

станом на 
31.03.2019 

2 роки 364 дні 

Розміщення 
торговельного 
автомата, що 

відпускає 
продовольчі  товари 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (27.06.2019) 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. 
Міністерство 

юстиції 
України 

00209131, 
ДП «Центр оцінки та 

інформації»,  
02002, м. Київ, 

вул. Є.Сверстюка, 15 
тел.: (044) 517-70-20 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення на 

8-му поверсі 
літ. «А»  

00209131.1.АА
АДКК687 

02002, 
м. Київ,  

вул. Є. Сверстюка, 15 
18,2 

391 600,00 грн. 
станом  

на 31.03.2019 

2 роки 11 
місяців Розміщення офісу 

7. 

Державне 
космічне 
агентство 
України 

14309669, 
ДП «Виробниче об’єднання 

«Київприлад» 
03680, м. Київ, 

вул. Гарматна, 2 

Нерухоме 
майно – частина 

сходового 
майданчика в 

житловому 
будинку між 

поверхом ІХ та 
горищем 

ОБРННР838 
03067, 

м. Київ, 
вул. Західна, 1/6 

1,7 
30 230,00 грн. 

станом 
на 31.03.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення теле-
комунікаціного 

обладнання 


