
Оголошення 

орендодавця – РВ ФДМУ 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, грн., 

орендна плата, 

грн. 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070909, Київський 

національний університет 

будівництва і архітектури,  

03680, м. Київ,  

пр. Повітрофлотський, 31, 

(044) 2415580 

нерухоме майно – 

частина першого 

поверху будівлі 

гуртожитку №1 

02070909.2.Ш

АБЕИТО23 

м. Київ,                         

вул. М.Кривоноса, 6 
1,00 

12 030,00 

станом на 

31.03.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу 

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070909, Київський 

національний університет 

будівництва і архітектури,  

03680, м. Київ,  

пр. Повітрофлотський, 31, 

(044) 2415580 

нерухоме майно – 

частина першого 

поверху будівлі 

гуртожитку №6 

02070909.2.Ш

АБЕИТО33 

м. Київ,                          

вул. М.Кривоноса, 4 
1,00 

12 030,00 

станом на 

31.03.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070909, Київський 

національний університет 

будівництва і архітектури,  

03680, м. Київ,  

пр-т  Повітрофлотський, 31, 

(044) 2415580 

нерухоме майно – 

частина першого 

поверху будівлі 

гуртожитку №8 

02070909.2.Ш

АБЕИТО61 

м. Київ,                      

пр-т Червонозоряний, 

10 

1,00 

12 500,00 

станом на 

31.03.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу 

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070909, Київський 

національний університет 

будівництва і архітектури,  

03680, м. Київ,  

пр-т  Повітрофлотський, 31, 

(044) 2415580 

нерухоме майно – 

частина першого 

поверху будівлі 

гуртожитку №5 

02070909.2.Ш

АБЕИТО32 

м. Київ,                      

вул. Освіти, 7 
1,00 

12 030,00 

станом на 

31.03.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу 

5 

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства 

України 

Державне підприємство 

«Спецагро» ЄДРПОУ 38516592, 

01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 24 

тел. (044) 2796044, 2795866 

нерухоме майно – 

нежитлові 

приміщення на 

першому поверсі  

виробничої будівлі 

«Бокс –гараж» 

- 
м. Київ, 

вул. Механізаторів, 6 
69,70 

606 120,00 

станом на 

30.04.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Проектно – 

конструкторські 

роботи по 

виготовленню 

експериментального 

БТРа для Збройних 

Сил України 



6 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070909,  

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури,  

03680, м. Київ,  

Повітрофлотський проспект, 31,  

(044) 245-48-53 

Частина 

нежитлового 

підвального 

приміщення  

будівлі гуртожитку 

№ 8  

02070909.2. 

ШАБЕИТ061 

м. Київ,  

проспект 

Червонозоряний, 10 

40,18 

363 050,00 

станом на 

31.05.2016 р 

1 рік  

Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

7 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

30218246,  

Державне підприємство 

«Укрсервіс Мінтрансу»,  

01135, м. Київ,  

проспект Перемоги, 14, 

(044) 351-42-07 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

на першому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

30218246.1.БЯ

ШХФЛ004 

м. Київ, 

проспект Перемоги, 14 
3,50 

81 430,00 

станом на 

31.03.2016 р 

1 рік 
Розміщення 

банкомату 

8 

Міністерство 

інформаційної 

політики України 

00015332,  

Українське національне 

інформаційне агентство 

«Укрінформ»,  

01001, м. Київ,  

вул. Б. Хмельницького, 8/16, 

 (044) 244-90-08 

Частина 

нежитлового 

приміщення будівлі 

___ 

м. Київ,  

вул. Б. 

Хмельницького, 8/16 

10,00 

189 100,00 

станом на 

30.04.2016 р 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

доступу до Інтернет 

9 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070909, Київський 

національний університет 

будівництва і архітектури,  

03680, м. Київ,  

пр. Повітрофлотський, 31, 

(044) 2415580 

нерухоме майно – 

частина першого 

поверху будівлі 

гуртожитку №3 та 

частина кухні 

гуртожитку №3 

02070909.2.Ш

АБЕИТО27 

м. Київ,                         

вул. Волинська, 9/21 
3,00 

34 530,00 

станом на 

31.03.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торгівельних 

автоматів, що 

відпускають 

продовольчі товари, 

крім товарів 

підакцизної групи 

10 
Міністерство 

охорони здоров’я  

02011976, Національний інститут 

раку  

03022, м. Київ,  

вул. Ломоносова, 33/43 

 (044) 2590186 

нерухоме майно – 

нежитлове 

приміщення 

цокольного поверху 

будівлі 

лабораторного 

корпусу 

Національного 

інституту раку 

02011976.1 

м. Київ,                         

вул. Ломоносова, 

33/43 

1072,9 

11 811 450,00 

станом на 

31.03.2016 р 

10 років 

Розміщення 

приватного закладу 

охорони здоров’я  

 



11 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово – 

комунального 

господарства 

України 

0294349, Державне підприємство 

«Український науково – 

дослідний і проектно – 

конструкторський інститут 

будівельних матеріалів та 

виробів «НДІБМВ»,                                      

вул. Костянтинівська, 68,  м.Київ, 

04080; 

тел. (044) 4255632 

нерухоме майно – 

нежитлове 

приміщення на 4-му 

поверсі 

00294349.1.АА

АДДЛ116 

м. Київ,                      

  вул.  Костянтинівська, 

68 

209,90 

2 533 890,00 

станом на 

31.03.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

видавництва 

друкованої 

продукції, що 

видається 

українською мовою 

 

12 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

00493706,  Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування; 

03041, м.Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, 

тел. (044)5278242 

нерухоме майно – 

частина першого 

поверху будівлі 

гуртожитку №5 

00493706.2.ЦГ

ЧВФИ257 

м. Київ,                          

вул. Ломоносова, 63 
2,00 

22 200,00 

станом на 

30.04.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення. 

13 

Міністерство 

інформаційної 

політики 

Українське національне 

інформаційне агентство 

«Укрінформ», ідентифікаційний 

код 00015332, м. Київ,  

вул. Богдана 

Хмельницького,8/16, 

тел 279-81-52 

нерухоме майно – 

частина 

нежитлового 

приміщення 

00015332.1.3. 
м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, 8/16 
10,00 

222 000,00  

станом на 

30.04.2016 р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

рухомого 

(мобільного) звязку 

 

 

Заяви про оренду приймаються до 03.08.2016  за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 50Г, кім.107, тел.281-00-18, у 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”. 

 

 


