
 

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 

культури  

України 

02224531, Національний 

академічний театр опери та 

балету України імені 

Т.Г.Шевченка 01030, м.Київ, 

вул. Володимирська, 50 

 (044) 234-04-24 

нерухоме майно 

– нежитлові 

приміщення  

02224531.1. 

ЮЖВЦСД465 

м. Київ,     

 вул. Володимирська, 50 
157,40  

3 068 500,00 грн. 

станом на 

31.10.2017 р. 

2 роки                  

11 місяців 

Розміщення закладу 

ресторанного 

господарства, що 

здійснює продаж 

підакцизних товарів    

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070921,  

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського», 03056, м. 

Київ,  

пр-т Перемоги, 37,  

тел. (044) 204-82-82,  

факс (044) 204-97-88 

Нерухоме 

майно – 

кімнати та 

частина 

коридору 

першого 

поверху, сходи 

першого та 

цокольного 

поверхів 

будівлі 

навчального 

корпусу № 7 

- 
м. Київ, пр-т Перемоги, 

37к 
282,75 

4 942 415,00 грн. 

станом на 

31.08.2017 р. 

2 роки              

11 місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

3 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

04726917,  

ДП «Науково-дослідний та 

проектно-вишукувальний 

інститут транспортного 

будівництва 

«Київдіпротранс», 01032, м. 

Київ,  

вул. С. Петлюри, 15,  

288-2444 

Нерухоме 

майно – 

нежитлове 

приміщення на   

9-му поверсі  

38488780.1.ВС

СЧГН021 

м. Київ, вул. Симона 

Петлюри, 15, корп. Б 
17,4 

316 200,00 грн. 

станом на 

30.09.2017 р. 

1 рік  

4 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

38488780,  

ДП «Український інститут 

інженерно-технічних 

розвідувань для 

будівництва», 01133, м. 

Київ,  

б-р Лесі Українки, 26 

285-63-11 

Нерухоме 

майно – 

нежитлові 

приміщення 

другого 

поверху, сходи 

та частина 

приміщень 

першого 

поверху  

38488780.2.ВС

СЧГН022 

м. Київ,                   вул. 

Пшенична, 8а 
463,7 

4 809 040,00 грн. 

станом на  

31.10.2017 р. 

2 роки 

11 місяців 
Розміщення офісу  



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (29.01.2018) 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 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України,  

37508596,  

01008, м.Київ,  

вул. Грушевського, 12/2 

 (044) 253-93-94 

нерухоме майно 

– нежилі 

приміщення  

37508596.2.Ю

МЦУПР102 

м. Київ,     

бульвар Дружби Народів, 

28, на цокольному поверсі 

адміністративної будівлі 

95,10 

1 735 000,00 грн. 

станом на 

31.10.2017 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення їдальні, 

яка не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи 

6 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 16459396, 

Національний університет 

«Києво-Могилянська 

академія»,  

04655, м. Київ-70,  

вул. Г.Сковороди, 2,  

тел. (044)425-60-59,             

факс (044)463-67-83 

нерухоме майно 

–  нежитлові 

приміщення,  

Казарма 

(корпус №4) 

- 
 м.Київ,  

вул. Іллінська, 9 
918,6 

13 200 370,00 грн. 

станом на 

31.07.2017 р. 

2 роки 11 

місяців 

1)інформаційно-

консультативні 

послуги в галузі 

менеджменту, 

маркетингу та 

фінансового обліку, 

забезпечення 

навчального 

процесу сучасними 

методичними 

розробками, 

інформаційними 

матеріалами( площа 

177,9 кв.м з 

погодженим 

режимом 

використання 3 

години на добу 7 

днів на тиждень; 

730,70 кв.м постійне 

використання. 

2)торгівельний 

об’єкт з метою 

продажу книг, газет 

і журналів, виданих 

іноземною мовою:   

5 кв.м 

(хол/коридор). 

3) торгівля 

поліграфічною 

продукцією та 

канцтоварами, 

ліцензована відео 

для аудіо продукції, 

що призначаються 

для навчальних 

закладів: 

5 кв.м 

(хол/коридор). 

 


