
 

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 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 

Державне підприємство 
«Український науково- 
дослідний і проектно – 

конструкторський інститут 
будівельних матеріалів та 

виробів «НДІБМВ» 
00294349,  

вул. Костянтинівська, 68,   
м. Київ, 04080 

(044) 485-23-39 

нерухоме майно 
– на 4-му 

поверсі 4-х 
поверхової 

будівлі 
лабораторного 

корпусу 

- м. Київ, 
вул. Костянтинівська, 68 29,00 

510 300,00 грн. 
станом на 

30.06.2018 р. 

2 роки 11 
місяців Розміщення офісу 

2 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02070884, Державний вищий 
навчальний заклад 

«Київський національний 
економічний університет 

ім.Вадима Гетьмана», 
 03068, м. Київ,  

пр-т Перемоги, 54/1,  
044-371-61-94  

Нерухоме 
майно - частина 

нежитлового 
приміщення на 

першому 
поверсі 

навчального 
корпусу №5 

_ 
м. Київ,  

вул. Мельникова, 81, 
літера Д 

8,00 
146 550,00 грн. 

станом на 
31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення буфету, 
що не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи у 
навчальному закладі 

3 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 

Державне підприємство 
«Український науково- 
дослідний і проектно – 

конструкторський інститут 
будівельних матеріалів та 

виробів «НДІБМВ» 
00294349,  

вул. Костянтинівська, 68,   
м. Київ, 04080 

(044) 485-23-39 

нерухоме майно 
– на 4-му 

поверсі 4-х 
поверхової 

будівлі 
лабораторного 

корпусу 

- м. Київ, 
вул. Костянтинівська, 68 18,00 

315 000,00 грн. 
станом на 

31.05.2018 р. 

2 роки 11 
місяців Розміщення офісу 

4 

Міністерство 
аграрної 

політики та 
продовольства  

України 

00849296, Державне 
підприємство «Науково – 
дослідний, виробничий 
агрокомбінат «Пуща – 

Водиця» 
вул. Полкова, 57, м. Київ, 

04078 
(044) 434-94-36 

нерухоме майно 
– нежитлові 

приміщення на  
1-му поверсі 

будівлі 

00849296.1.БЕ
ШСНП2338 

м. Київ,  
 вул. Полкова, 55  383,6  

6 335 190,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 
11 місяців  

Розміщення 
торговельного об’єкту 

з продажу 
продовольчих товарів, 

крім товарів 
підакцизної групи. 



5 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02070921, НТУУ «Київський 
політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» ,  
03056, м. Київ,  

пр-т Перемоги, 37 
тел. (044) 204-97-88, (044) 

204-82-82 

нерухоме майно 
– частина даху 

будівлі 
(гуртожиток № 

15) 

- м. Київ,     
 вул. Металістів, 5 11,0 

245 000,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення технічних 
засобів та 3-х антен 

оператора 
телекомунікацій, який 

надає послуги з 
рухомого (мобільного) 

зв’язку 

6 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02928433, Національний 
університет фізичного 

виховання і спорту України , 
03150, м. Київ, вул. 

Фізкультури, 1 
тел. (044) 287-54-52, факс. 

(044) 2876191/6821 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення 

(1 поверх 
навчального 
корпусу № 5) 

- 
м. Київ,  

 вул. Ділова (Димитрова), 
14 

2,0 
46 600,00 грн. 

станом на 
31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торгівельного 
автомату, що 

відпускає продовольчі 
товари 

7 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02928433, Національний 
університет фізичного 

виховання і спорту України , 
03150, м. Київ, 

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

(044) 2876191/6821 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення 

(1 поверх корпус  
№ 1) 

- м. Київ, 
 вул. Фізкультури, 1 2,0 

46 600,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Встановлення 
торгівельного 
автомату, що 

відпускає продовольчі  
товари для 

забезпечення 
студентів та 

відвідувачів якісною 
продукцією 

8 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02928433, Національний 
університет фізичного 

виховання і спорту України , 
03150, м. Київ,  

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

(044) 2876191/6821 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення 

(1 поверх корпус 
№ 3) 

- м. Київ,  
 вул. Фізкультури, 1 2,0 

46 600,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Встановлення 
торгівельного 
автомату, що 

відпускає продовольчі  
товари для 

забезпечення 
студентів та 

відвідувачів якісною 
продукцією 

9 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02928433, Національний 
університет фізичного 

виховання і спорту України , 
03150, м. Київ,  

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

(044) 2876191/6821 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення 

(1 поверх корпус 
№ 4) 

- м. Київ,  
 вул. Фізкультури, 1 2,0 

46 600,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Встановлення 
торгівельного 
автомату, що 

відпускає продовольчі  
товари для 

забезпечення 
студентів та 

відвідувачів якісною 
продукцією 

10 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02928433, Національний 
університет фізичного 

виховання і спорту України , 
03150, м. Київ,  

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

(044) 2876191/6821 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення 

(1 поверх корпус 
№ 6) 

- м. Київ,  
 вул. Фізкультури, 1 2,0 

46 600,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Встановлення 
торгівельного 
автомату, що 

відпускає продовольчі  
товари для 

забезпечення 
студентів та 

відвідувачів якісною 
продукцією 



Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (01.10.2018) 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”. 
 

11 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02928433, Національний 
університет фізичного 

виховання і спорту України , 
03150, м. Київ,  

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

(044) 2876191/6821 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення 

(1 поверх корпус 
№ 7) 

- м. Київ,  
 вул. Фізкультури, 1 2,0 

46 600,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Встановлення 
торгівельного 
автомату, що 

відпускає продовольчі  
товари для 

забезпечення 
студентів та 

відвідувачів якісною 
продукцією 

12 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02928433, Національний 
університет фізичного 

виховання і спорту України , 
03150, м. Київ,  

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

(044) 2876191/6821 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення 

(1 поверх корпус 
№ 8) 

- м. Київ,  
 вул. Ділова, 8-10 2,0 

46 600,00 грн. 
станом на 

31.07.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Встановлення 
торгівельного 
автомату, що 

відпускає продовольчі  
товари для 

забезпечення 
студентів та 

відвідувачів якісною 
продукцією 

13 Національний 
банк України 

00032106, 
Національний банк України, 

01601, м. Київ, 
вул. Інститутська, 9 

тел. (044) 253-38-22;  факс 
(044) 230-20-33 

Нерухоме 
майно – частина 

нежитлового 
приміщення, 

адміністративно
ї будівлі, 

корпус 1, літ.А 

00032106.292.К
ГМПХР021 м. Київ, пр-т Науки, 7 2,00 

40 013,00 грн. 
станом на 

30.06.2018 р. 
1 рік 

Встановлення 
торгівельного 
автомату, що 

відпускає 
продовольчі товари 

14 
Міністерство 

культури 
України    

код за ЄДРПОУ 20073260,    
Національний Києво-
Печерський історико-

культурний заповідник   
01015, м. Київ, 

вул. Лаврська, 9, корпус 8,   
тел.406-6318, факс 406-6317 

Нерухоме 
майно –  
частина 

нежитлових 
приміщень  

20073260.2. 
ЮЖВЦСД993 

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

будівлі пам’ятки 
архітектури та 
містобудування 

національного значення 
«Будинок намісника», 

літера Н) 

109,1 
3 305 725,00 грн. 

станом на 
31.07.2018 р. 

2 роки  
11 місяців 

Розміщення буфету, 
який не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 

15 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 

ЄДРПОУ 38283024, 
ДП «Науково-дослідний 
інститут будівельного 

виробництва», 03110,  м.Київ,  
проспект Валерія 

Лобановського, 51 
тел.248-8889, 
факс 248-8884 

Нерухоме майно –  
нежитлові 

приміщення (на 1-
му поверсі будівлі 

інженерного 
корпусу, літера Е) 

38283024.1. 
ЯНХЖФО011 

03110, м. Київ, проспект 
Валерія Лобановського, 51 169,0 

3 373 832,00 грн. 
станом на 

30.06.2018 р. 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення кафе, 
яке не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 


