
 
             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 
внутрішніх 

справ України 

14317108, 
Державна установа «Центр 

обслуговування 
підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ 
України»,  

04116, м. Київ, 
вул. Довнар-Запольського, 

8 
тел.: (044) 256-14-53 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлових 
приміщень 

на 1-му та 4-му 
поверхах 

адміністративно-
управлінської 

будівлі № 2, літ. 
«Н» 

14317108.9.СЖ
ТАЧХ040 

01024, 
м. Київ,  

вул. Богомольця, 10 
18,28 

642 000,00 
станом на 
31.08.2019 

10 років 

Розміщення 
серверного обладнання 

для обслуговування 
підрозділів 

Міністерства 
внутрішніх справ 

України 

2 
Національна 

поліція 
України 

40108583, 
Головне управління 
Національної поліції 
України у м. Києві, 

01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 15 

тел.: (044) 256-05-41 

нерухоме майно – 
нежитлове 

приміщення 
на 1-му поверсі  

літери «А» 
громадського 

будинку 

40108583.1.ИД
ЯЕНВО059 

02100,  
м. Київ, 

вул. Червоноткацька, 2 
66,1 

1 219 000,00 
станом на 
31.08.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення їдальні, 
яка не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 

3 

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі 
України 

37508596, 
Міністерство 

економічного розвитку і 
торгівлі України,  
01008, м. Київ, 

вул. Грушевського, 12/2 
тел.: (044) 253-93-94 
факс: (044) 226-31-81 

нерухоме майно – 
нежитлове 

приміщення 
на 3-му поверсі 
громадського 

адміністративног
о будинку літ. 

«А» 

37508596.2.Ю
МЦУПР102 

01103, 
м. Київ,  

бульвар Дружби Народів, 
28 

15,5 
381 000,00 
станом на 
30.09.2019 

2 роки Розміщення офісу 

4 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

 01132330, 
Національний авіаційний 

університет,               
03058,  м. Київ, просп. 

Космонавта Комарова, 1 
тел. 497-51-51, 
факс 408-30-27 

Нерухоме майно 
–  частина 

нежитлового 
приміщення 

(частина даху 
корпусу № 8) 

01132330.1. 
КАТГНП031 

03058,  м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1 1,0 

134970,00  
станом на 
31.08.2019 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення  технічних 
засобів і антен 

операторів 
телекомунікацій, які 

надають послуги 
рухомого (мобільного) 
зв’язку, операторів та 

провайдерів 
телекомунікацій, які 

надають послуги 
доступу до Інтернету 

(розміщення 1-го 
антенно-фідерного 

пристрою) 



 

5 
Національна 

поліція 
України 

 40108583, 
Головне управління 

Національної поліції у     
м. Києві, 

 01601,  м. Київ, вул. 
Володимирська, 15 

тел. 256-05-41 

Нерухоме майно 
–   нежитлове 

приміщення (на 1-
му поверсі 

адміністративної 
будівлі літ. «А») 

40108583.1. 
ИДЯЕНВ065 

04050,  м. Київ, вул. 
Герцена, 9 34,9 

684380,00  
станом на 
30.09.2019 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення їдальні, 
що не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 

6 

Державне 
агентство 

водних 
ресурсів  
України 

32765831,                            
ДП «Укрводресурс»,       

03035, м.Київ, 
         вул. Солом’янська, 1 
тел/факс: (044) 390-71-86 

нерухоме майно –  
нежитлові 

приміщення (4-й 
поверх 

адмінбудівлі літ. 
«А»)  

32765831.1.1.А
ААБЖГ446 

м. Київ, 
вул. Солом’янська, 1 57,0 

1 274 990,00 
станом на 
31.08.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення  офісного 
приміщення 

7 

Державна 
служба 

статистики 
України 

02363095, Головне 
управління статистики у           

м. Києві,  
04053, м.Київ,                     

вул. Тургенєвська, 71 
тел./факс (044) 486-71-38 

нерухоме майно –  
нежитлове 

приміщення 

02363095.1.АА
АДЕЖ512 

м. Київ,     
 вул. Тургенєвська 71-75 21,6 

539 000,00 
станом на 
30.09.2019 

2 роки 364 дні  

Розміщення 
громадської 

організації без 
здійснення 

підприємницької 
діяльності 

8 

Міністерство 
охорони 
здоров’я 
України 

26385055, ДУ «Науково-
практичний медичний 

центр дитячої кардіології 
та кардіохірургії», 04050, 
м.Київ, вул. Юрія Іллєнка 

(мельникова), 24 
тел. (044) 206-50-10 

нерухоме майно – 
нежитлові 

приміщення (6-й 
поверх , літ. «А») 

- 
м. Київ,     

 вул. Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 24 

20,5 
416 000,00 
станом на 
30.09.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення суб’єктів 
господарювання, що 

діють на основі 
приватної власності і 

провадять 
господарську 

діяльність з медичної 
практики (діяльність 
банків пуповинної 

крові, інших тканин і 
клітин людини згідно з 

переліком, 
затвердженим 
Міністерством 

охорони здоров’я 
України) 

9 
Генеральна 
прокуратура  

України 

26297233, Національна 
академія прокуратури 

України, 04050, м.Київ, 
вул. Юрія Іллєнка 

(Мельникова), 81-Б 
тел. (044) 206-00-51 

нерухоме майно – 
нежитлові 

приміщення (на 
цокольному 

поверсі) 

26297233.1.АА
АГЕЛ167 

м. Київ,     
 вул. Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 81-Б 

61,5 
1 157 630,00 

станом на 
30.09.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення їдальні, 
що не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 

10 

Міністерство 
культури, 
молоді та 

спорту 
України 

код за ЄДРПОУ 02404380, 
ДП «Національна 

кіностудія художніх 
фільмів імені Олександра 

Довженка»,  
03057, м.Київ,                    

проспект Перемоги, 44,  
тел. (044) 456-9231.  
факс (044)  456-4044 

Нерухоме майно 
– нежитлові 
приміщення 

(частина 
приміщень на 1-

му поверсі 
добудови до 

Щорсівського 
корпусу) 

02404380.3. 
АААДДЛ607 

03057, м.Київ,                    
проспект Перемоги, 44 113,84 

2381000,00 грн. 
станом на 
31.08.2019 

2 роки 11 
місяців  

Розміщення суб’єкта 
кінематографії, 

основною діяльністю 
якого є 

кіновиробництво 



 

 

11 

Міністерство 
культури, 
молоді та 

спорту 
України 

код за ЄДРПОУ 03922125, 
Національний музей  

народної архітектури та 
побуту України,  
01015, м.Київ,                    

вул.Лаврська, 21, корпус 
19  

тел. (044) 526-2527   

Нерухоме майно 
– нежитлові 
приміщення 

03922125.1. 
ЮЖВЦСД 

3038 

03026, м.Київ, с.Пирогів 
(дерев’яна споруда № 19) 10,08 

148940,00 грн. 
станом на 
31.08.2019 

2 роки 11 
місяців  

Розміщення 
торговельного об’єкта 

з продажу 
продовольчих товарів, 

крім товарів 
підакцизної групи 

12 

Міністерство  
розвитку 

економіки,  
торгівлі та 
сільського 

господарства 
України 

ЄДРПОУ 14311465, 
ДП «Державний 

проектний інститут 
«Діпроверф», 

 м.Київ,  
вул.Преображенська, 25,  

тел. (044) 275-97-66 

нерухоме майно –
нежитлове 

приміщення 
 м.Київ,  

вул.Преображенська, 25 26,8 
504000,00 грн  

станом на 
31.08.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення кафе, яке 
не здійснює продаж 
товарів підакцизної 

групи 

13 

 
Міністерство  

розвитку 
економіки,  
торгівлі та 
сільського 

господарства 
України 

ЄДРПОУ 30723920, 
ДП «Наш дім», 
02150, м.Київ, 

вул,Предславинська, 34, 
тел. (044) 290-89-24, факс: 

521-98-59 

нерухоме майно –
нежитлове 

приміщення 
- 03150, м.Київ, 

вул.Стратегічне шосе, 37 84,2 
1961000 грн 
станом на 
31.08.2019 

2 роки Розміщення офісного 
приміщення 

14 
Національна 

поліція 
України 

ЄДРПОУ 40108583, 
Головне управління 

Національної поліції у 
м.Києві, 

01601, м.Київ, 
вул.Володимирська, 15, 

тел. (044) 256-05-41, 271-
67-12 

нерухоме майно –  
частина 

нежитлового 
приміщення 

Адміністративної 
будівлі літ. «А» на 

1-му поверсі  

40108583.1.ИД
ЯЕНВ065 м.Київ, вул.Герцена, 9 2,0 

41510,00 грн 
станом на 
31.08.2019 

2 роки 11 
місяців Розміщення банкомату 

15 
Міністерство  
освіти і науки 

України 

ЄДРПОУ 03069699, 
Київський професійний 

ліцей будівництва і 
комунального 
господарства,  
03164, м.Київ, 

вул.Клавдіївська, 21, тел. 
(044) 294-69-00 

нерухоме майно – 
частина даху 

будівлі, загальною 
площею 10,0 м²  

(5,0 м² – для 
розміщення шафи 

з  обладнанням 
базової станції та 

5,00 м² – для 
розміщення мачти 

з 4-ма антенно-
фідерними 

пристроями) 

 03164, м.Київ, 
вул.Клавдіївська, 21 10,0 

498110,00 грн 
станом на 
31.08.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення технічних 
засобів і антен 

оператора 
телекомунікацій, які 

надають послуги 
рухомого (мобільного) 

зв’язку 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (27.11.2019) 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”. 
 

16 

Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України 

 02497683, 
ДП «Український науково-

дослідний і проектний 
інститут цивільного 

будівництва 
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», 

03039, м. Київ,   
просп. Голосіївський, 50 

тел.257-10-79, 
факс 257-50-44 

Нерухоме майно 
–  нежитлові 

приміщення (на 3-
му, 4-му, 8-му,   
9-му та 10-му 

поверхах  
адміністративної 

будівлі) 

- 03039, м. Київ,          
просп. Голосіївський, 50 1192,9 

28732000,00  
станом на 
31.08.2019 

5 років 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 
здійснює проектні, 

проектно-
вишукувальні, 

проектно-
конструкторські 

роботи 

17 

Міністерство 
енергетики та 

захисту 
довкілля 
України 

ЄДРПОУ 37552996, 
Міністерство енергетики 

та захисту довкілля 
України,  

03035, м.Київ, 
вул.Митрополита Василя 

Липківського, 35, 
тел.(044) 206-31-15, 

206-33-02, 
факс (044) 206-31-07 

Нерухоме майно 
–  нежитлові 

приміщення на 8-му 
поверсі, літ. «А» 

37552996.1. 
АКПЕР001 

03035, м.Київ, 
вул.Митрополита Василя 

Липківського, 35 
55,6 

2215440,00 грн 
станом на 
30.06.2019 

2 роки 11 
місяців Розміщення офісу 


