
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. 

Державне 

управління 

справами 

Державне видавництво 

«Преса України» 

05905668,  

пр-т. Перемоги, 50, 

м. Київ, 03047 

 (044) 454-82-42 

нерухоме майно 

– нежилі 

приміщення  

05905668.1.АА

ААЛЕ142 

м. Київ, 

пр-т Перемоги, 50, на  

2-му поверсі будівлі 

редакційно - видавничого 

корпусу 

32,80 

454 735,00 грн. 

станом на 

30.09.2016 р. 
2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

видавництва 

друкованих засобів 

масової інформації 

та видавничої 

продукції, що 

видаються 

українською мовою  

1 515,78 грн. 

вересень м-ць 

2 

Міністерство 

внутрішніх 

справ України 

25572855, Державна 

установа «Територіальне 

медичне об'єднання МВС 

України по Київській 

області»,  04114, м. Київ,  

вул. Вишгородська, 85-А 

тел. 430-51-93 

нерухоме майно 

–нежитлове 

приміщення на 

першому 

поверсі 

поліклініки 

- 
м. Київ, вул. 

Вишгородська, 85-А 
18,00 

191 277,00 грн. 

станом на 

31.10.2016 р. 2 роки                    

11 місяців 

Розміщення 

аптечного пункту, 

що реалізує готові 

ліки 1 275,18 грн. 

жовтень м-ць 

3 

Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України  

01994089,  

Національна дитяча 

спеціалізована лікарня 

„Охматдит”, 

01135, Київ,  

вул. Чорновола, 28/1,  

тел.: 236-69-42, 236-61-65 

Нерухоме 

майно 
- 

м. Київ, 

вул. В.Чорновола, 28/1 

(частина нежитлового 

приміщення  на території 

Лікарні – відділення 

Неврології) 

2,00 

30 000,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 
1 рік 

Розміщення 

банкомата 

1 000,00 грн. 

серпень м-ць  

4 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

37508596, Міністерство 

економічного розвитку і 

торгівлі України, 

 01008,  м. Київ,  

вул. М. Грушевського, 12/2 

тел. 253-93-94 

нерухоме майно –

нежитлове 

приміщення у 

підвалі  

адміністративної 

будівлі 

37508596.2.Ю

МЦУПР102 

м. Київ,  

бул. Дружби Народів, 28 
92,10 

1 473 000,00 грн. 

станом на 

30.09.2016 р. 
2 роки                       

11 місяців 

Розміщення офісних 

приміщень  
22 095,00 грн. 

вересень м-ць 

 



 

 

 

5 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

04726917,  

Державне підприємство 

«Науково-дослідний та 

проектно-вишукувальний 

інститут транспортного 

будівництва 

«Київдіпротранс»,  

01032, м. Київ,  

вул. С. Петлюри, 15  

288-2444, 501-33-57  

Нерухоме 

майно на 

першому 

поверсі 

шестиповерхов

ої 

адміністративно

ї будівлі  

04726917.1.АА

АЖЖИ768 

м. Київ,  

вул. С. Петлюри, 15 
15,00 

273 000,00 грн. 

станом на 

31.10.2016 р. 

2 роки  

11 місяців  

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

провадить 

туроператорську та 

турагентську 

діяльність  
5 005,00 грн. 

жовтень м-ць 

6 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України  

01388443,  

ДП „Проектний інститут 

„Укрметротунельпроект”, 

01054, Київ, 

 вул. Воровського, 21, к.1,  

тел.: 484-02-63, 484-07-66 

Нерухоме 

майно  

01388443.1.ДБ

ЕЦРЕ772 

м. Київ, 

вул. Бульварно-

Кудрявська, 21 

(на 3-му поверсі кім. №14) 

27,80 

473 200,00 грн. 

станом на 

31.10.2016 р. 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

1 183,00 грн. 

жовтень м-ць 

7 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України  

01388443,  

ДП „Проектний інститут 

„Укрметротунельпроект”, 

01054, Київ,  

вул. Воровського, 21, к.1,  

тел.: 484-02-63, 484-07-66 

Нерухоме 

майно  

01388443.1.ДБ

ЕЦРЕ772 

м. Київ, 

вул. Бульварно-

Кудрявська, 21 

(на 3-му поверсі кім. №10 

та №11) 

70,70 

1 203 300,00 грн. 

станом на 

31.10.2016 р.  2 роки 11 

місяців 
Розміщення офісу 

18 049,50 грн. 

жовтень м-ць 

8 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

16459396, Національний 

університет «Києво-

Могилянська академія»,  

04070, м. Київ,  

вул. Г.Сковороди, 2,  

тел.425-6059, факс 463-6783 

Нерухоме 

майно –  

частина 

нежитловогопр

иміщення 

16459396.1. 

ПТДСУН032 

02090, м. Київ,  

вул. Харківське шосе, 17 

(приміщення пральні 

гуртожитку) 

9,2 

88 900,00 грн. 

станом на 

31.10.2016 р. 
2 (два) роки 

11 

(одинадцять) 

місяців 

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

(встановлення 

пральних машин 

самообслуговування) 

 

370,42 грн. 

жовтень м-ць 

9 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

01388443, Державне 

підприємство 

«Укрметротунельпроект»  

01054, Київ, вул.Бульварно-

Кудрявська, 21, кім.1,  

тел.484-0263, факс 484-0766 

Нерухоме 

майно –  

нежитловіпримі

щення  

01388443.1. 

ДБЕЦРЕ772 

01054, м. Київ,  

вул. Бульварно-

Кудрявська, 21 (кім.5 та 

15 на 3-му поверсі) 

45,8 

776 630,00 грн. 

станом на 

31.10.2016 р. 
2 (два) роки 

11 

(одинадцять) 

місяців 

Розміщення офіса 

 

11 649,45 грн.  

жовтень м-ць 



 

 

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

(до 01.02.2017) за адресою:    м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50-Г, кім. 107, тел.: 281-00-18. 

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». 
 

10 

Міністерство 

охорони 

здоров’я   

України 

код за ЄДРПОУ 32453658, 

ДП «Спеціалізована медико-

санітарна частина № 18 МОЗ 

України»,  

04073, м. Київ,  

просп. Степана Бандери, 19  

тел.419-3065 

Нерухоме 

майно –  

частина 

нежитлового 

приміщення   

32453658.1. 

ААААЛБ791 

 м. Київ,  

проспект Степана 

Бандери, 19 

50,4 

678 000,00 грн. 

станом на 

31.10.2016 р. 

2 (два) роки 

11 

(одинадцять) 

місяців 

розміщення їдальні, 

що не здійснює 

продаж товарів  

підакцизної групи 3 390,00 грн. 

жовтень м-ць 


