
 

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 
Державне 

управління 
справами   

код за ЄДРПОУ 05905668, 
Державне видавництво «Преса 

України», 03047, 
м. Київ, просп. Перемоги, 50, 
тел.454-8242, факс 288-0517 

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення   

05905668.1. 
ААААЛЕ142 

03047, м. Київ, просп. 
Перемоги, 50 (кім.327, 329 

та 331 на 3-му поверсі 
редакційно-видавничого 

корпусу,  
літера А) 

75,8 
1 524 186,00 грн. 

станом на 
31.05.2018 р. 

1 рік 

Pозміщення  
видавництва 

друкованого засобу 
масової інформації та 
видавничої продукції, 

що видаються 
українською мовою 

2 
Державне 

управління 
справами   

код за ЄДРПОУ 05905668, 
Державне видавництво «Преса 

України»,  
03047,м. Київ,  

просп. Перемоги, 50, 
тел.454-8242, факс 288-0517 

Нерухоме 
майно –  

нежитлове 
приміщення   

05905668.1. 
ААААЛЕ142 

03047, м. Київ,  
просп. Перемоги, 50 

(кім.253 на 2-му поверсі 
редакційно-видавничого 
корпусу типографії № 1,  

літера А) 

18,5 
369 760,00 грн. 

станом на 
31.05.2018 р. 

1 рік 

Pозміщення суб’єкта 
господарювання, що 

провадить діяльність у 
сфері виготовлення 
друкарських форм і 

надання інших 
поліграфічних послуг 

3 

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі 
України   

код за ЄДРПОУ 00151644,    
ДП «НДІ «Еластик», 02090, 

м. Київ, вул. Празька, 5, 
тел.292-5123, факс 202-7268 

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення   

- 

02090, м. Київ,  
вул. Празька, 5 (на 1-му 

поверсі будівлі,  
літера А, корпус № 1) 

11,9 
187 870,00 грн. 

станом на 
31.05.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Pозміщення камери 
схову 

4 

Державна 
служба 

статистики 
України 

код ЄДРПОУ 21680000, 
Головне управління 

регіональної статистики, 
01601, м. Київ,  

вул. Еспланадна, 4-6,  
тел.287-6035, факс 246-6858 

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення   

21680000.1. 
АААДЕЖ528 

01601, м. Київ,  
вул. Еспланадна, 4-6  

(на 8-му поверсі будівлі, 
літера А) 

45,6 
1 170 200,00 грн. 

станом на 
31.05.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Pозміщення 
громадської  

організації на площі, 
що не 

використовується для 
провадження 

підприємницької 
діяльності 

5 

Державна 
фіскальна 

служба 
України 

код ЄДРПОУ 39292197, 
Державна фіскальна служба 

України,  
04655, м.Київ-53,  

Львівська площа, 8,  
тел.272-5159, 247-2684,  

факс 272-0841 

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення   

39292197.34. 
ААААЖЖ679 

03065, м. Київ,  
бульв. Вацлава Гавела, 8-А 
(приміщення № 104: рампа 

№ 2 на 1-му поверсі 
будівлі) 

217,7 
2 588 100,00 грн. 

станом на 
28.02.2018 р. 

2 роки 364 дні 

Для фізичного огляду 
товарів та 

транспортних засобів 
фізичних осіб  та для 

проведення вантажно-
розвантажувальних 

робіт 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (30.08.2018) 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”. 
 

6 
Міністерство 
освіти і науки  

України 

02544490, КВПУ 
будівництва і дизайну  

03061, м. Київ,  
вул. Шепелєва, 3, 
(044) 497-71-65 

Нерухоме 
майно – 

нежитлове 
приміщення на  

1-му поверсі 
будівлі 

- м. Київ,  
 вул. Патріотів, 96  102,0  

1 202 000,00 грн. 
станом на 

30.04.2018 р. 

2 роки  
11 місяців  

Виготовлення 
зварювальних вузлів 

для сантехнічних 
робіт, металевих 

заготовок, водостічних 
труб для покрівлі. 

7 
Міністерство 
освіти і науки  

України 

02928433, Національний 
університет фізичного 

виховання і спорту України 
03150, м. Київ,  

вул. Фізкультури, 1, 
(044) 287-54-52 

Нерухоме 
майно – 

нежитлове 
приміщення на  

2-му поверсі 
навчального 
корпусу №6 

- м. Київ, 
 вул. Фізкультури, 1  18,0  

382 763,00 грн. 
станом на 

30.04.2018 р. 

2 роки  
11 місяців  Розміщення офісу 

8 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 

00294349, 
ДП «Український науково-

дослідний і проектно-
конструкторський інститут 
будівельних матеріалів та 

виробів «НДІБМВ»,       
04080, м. Київ-80,  

вул. Костянтинівська, 68 
тел./факс (044) 425-56-32 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення, на 

1-му поверсі 

00294349.1.АА
АДДЛ116 

м. Київ,  
вул. Костянтинівська, 68 19,2 

323 520,00 грн. 
станом на 

30.06.2018 р. 
1 рік 

Розміщення буфету, 
який не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 

9 

Міністерство 
молоді та 

спорту 
України 

ДП «НСК «Олімпійський», 
14297707, 

03150, м. Київ,  
вул. Велика  

Васильківська, 55 
 (044) 590-67-32 

Нерухоме майно – 
частина чаші 

стадіону –  
11,00 кв.м. та 

місце при виході 
зі стадіону –  

3,00 кв.м. 

14297707.1.ЛУ
ЮЧЕК043 

м. Київ,  
вул. Велика 

Васильківська, 55 
14,00 

502 650,00 грн. 
станом на 

30.06.2018 р. 

2 роки  
11 місяців 

Розміщення технічних 
засобів та антен 

оператора 
телекомунікацій, який 

надає послуги з 
рухомого (мобільного) 

зв’язку. 


