
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. 

Фонд 

державного 

майна України 

Державне підприємство 

«Управління справами 

Фонду державного майна 

України»,  

01601, м. Київ,  

вул. Кутузова, 18/9 

нерухоме майно 

– вбудоване 

приміщення 

- 
м. Київ,  

вул. Павлівська, 4-8 
608,00 

11 342 110,00 грн. 

станом на 

30.09.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення офіса 

2 

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України 

Київська гідрогеолого-

меліоративна експедиція, 

21630745,  

вул. Коцюбинського, 18,  

м. Київ, 02088 

 (044) 564-83-71 

нерухоме майно 

–на першому 

поверсі будівлі 

гаража  

21630745.4.А

ААБЖВ529 

м. Київ,  

вул. Автотранспортна, 6 
54,00 

224 200,00 грн. 

станом на 

31.05.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення виробництва 

гіпсових продуктів  

3 

Міністерство 

охорони 

здоров'я 

України 

01994089, Національна 

дитяча спеціалізована 

лікарня «Охматдит», 

01135, м. Київ,  

вул. В. Чорновола, 28/1 

тел. 236-69-42 

нерухоме майно 

–частина 

нежитлового 

приміщення в 

будівлі 

хірургічного 

корпусу № 11 

- 
м. Київ,  

 вул. В. Чорновола, 28/1 
2,00 

27 870,00 грн. 

станом на 

30.09.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення торгівельних 

автоматів, що 

відпускають 

непродовольчі  товари 

(бахіли) для відвідувачів  

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02928433, Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

України,  03680, м. Київ,  

вул. Фізкультури, 1 

тел. 287-61-05 

нерухоме майно 

–приміщення 

гаражу 

- 

м. Київ,  

вул. Генерала Родимцева, 

8 

17,7 

264 660,00 грн. 

станом на 

30.09.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення оператора 

телекомунікацій, який 

надає послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку та 

антен  

5 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

00294349, Державне 

підприємство 

«Український науково-

дослідний і проектно-

конструкторський 

інститут будівельних 

матеріалів та виробів 

«НДІБМВ», 

м. Київ,  

вул. Костянтинівська,68 

тел 425-56-32 

нерухоме майно 

–нежитлові 

приміщення на 

третьому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

00294349.1.А

ААДДЛ116 

м. Київ,  

вул. Костянтинівська,68 
71,80 

862 451,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення громадської 

організації на площі, що 

не використовується для 

проведення 

підприємницької 

діяльності 



Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  

(до26.12.2016) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50-Г, кім. 107, тел.: 281-00-18. 

6 

Міністерство 

культури 

України 

22928085,  

ДП «Національний центр 

Олександра Довженка», 

03040, м. Київ,  

вул. Васильківська, 1,  

тел. 044 257 76 98 

Нерухоме майно  
22928085.1.А

ААДДЛ712 

м. Київ, 

 вул. Васильківська, 1, 

на 3-му поверсі корпусу 

№6 

528,80 

7 182 110,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Організація концертів та 

іншої видовищно – 

розважальної діяльності 

на площі 65,00 кв.м.; 

Проведення виставок 

образотворчої та 

книжкової продукції, 

виробленої в Україні, на 

площі 145,30 кв.м; 

 Розміщення фотошколи 

на площі 55,30 кв.м.; 

Розміщення буфету, який 

не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи 

на площі 224,20 кв.м.; 

Розміщення творчо – 

навчальної майстерні 

електроприладів на площі 

39,00 кв.м. 

7 

Національна 

комісія, що 

здійснює 

державне 

регулювання у 

сфері зв’язку 

та 

інформатизації  

01181765,  

Державне підприємство 

„Український державний 

центр радіочастот”, 

03179, Київ,  

пр-т Перемоги, 15-й км,  

тел.: 422-81-03, 422-81-81 

Нерухоме майно 

–  нежитлові 

приміщення 

01181765.188

.ФТУУВЧ654 

– 33,90 кв.м., 

 

01181765.188

.ФТУУВЧ016 

– 22,30 кв.м. 

м. Київ, 

Пр-т Перемоги, 15-й км 

(підвальне приміщення 

будівлі механічних 

майстерень – 22,30 кв.м. 

та приміщення на 1-му 

поверсі будівлі 

виставкового 

павільйону – 33,90 

кв.м.) 

56,20 

559 000,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р.  

2 роки 11 

місяців 
Розміщення складу 

8 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України  

04653199, 

Державне підприємство 

«Державний науково-

дослідний та проектно-

вишукувальний інститут 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТР

УКЦІЯ»,  

01133,  м. Київ, 

 бульвар Лесі Українки, 26 

тел. (044) 285-08-97 

Нерухоме майно 

–  нежитлові 

приміщення   

04653199.1.Х

ВЮЯШЖ532 

м. Київ, 

Б-р Л. Українки, 26 

(восьмий поверх 

будівлі) 

614,10 

11 360 000,00 грн. 

станом на 

30.09.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення офісу 

9 

Державне 

управління 

справами 

21714657,  

Управління 

адміністративними 

будинками Державного 

управління справами,  

01220,  м. Київ, 

вул. Банкова, 11 

тел. (044) 255-76-31 

Нерухоме майно 

– нежилі 

приміщення 

21714657.95.

ААААЛК070 

м. Київ, 

вул. П. Болбочана, 8 

(корпус №1) 

44,40 

789 000,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

2 роки 364 

дні 

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює проектні, 

проекнто-вишукувальні, 

проектно-конструкторські 

роботи 



Заяви надаються в окремому 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». 


