
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 

освіти і науки 

України  

 

02070944,  Київський 

національний університет 

імені Тараса 

Шевченка,01033,  м. Київ,                       

вул. Володимирська, 60 

тел. 239-33-33 

нерухоме 

майно –

приміщення 

Оптико-

механічного 

коледжу в 

спортивному 

залі 

- 
м. Київ,  

вул. Левандовська, 6 
251,80 

4 829 000,00 

станом на 

30.04.2017 

 

1 рік 

 

Проведення 

теоретичних занять 

та семінарів з 

футболу  

(погодинне 

використання – 35 

год/міс)   

2 

Міністерство 

культури 

України 

22928085,  

ДП „Національний центр 

Олександра Довженка” ,  

03040, м. Київ,  

вул. Васильківська, 1  

257-76-98, 25730-17 

Нерухоме 

майно – 

частина 

технічного 

поверху 

будівлі 

корпусу №6 

22928085.1.А

ААДДЛ712 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 1  
419,00 

5551000,00 

станом на 

30.04.2017 

2 роки 11 

місяців 

 

Розміщення - зала 

для проведення 

виступів 

представників 

локальних громад, 

активістів, тощо. 

Проведення 

громадських 

обговорень та 

лекціяф площею – 

186,80 кв.м.; 

- кафе, що не 

здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи, площею – 

57,80 кв.м.; 

- бар, що здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи 

площею – 33,70 

кв.м.; 

- буфет, що не 

здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи площею – 

140,70 кв.м. 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (02.08.2017) 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”. 
 

3 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

02497683,  

ДП „Український науково-

дослідний і проектний 

інститут цивільного 

будівництва 

„УКРНДПІЦИВІЛЬБУД ”,  

03039, м. Київ,  

пр-т 40-річчя Жовтня, 50,  

227-04-18, 068-355-37-87 

Нерухоме 

майно –  

на сьомому 

поверсі 

будівлі 

02497683.1.А

ААДДК 

939 

м. Київ,  

пр-т Голосіївський, 50 
102,70 

1349700,00 

станом на 

31.03.2017 

1 рік 

 

Розміщення суб’єкта 

господарювання,  що 

здійснює проектні, 

проектно-

вишукувальні, 

проектно-

конструкторські 

роботи 


