
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 

культури 

України 

ДП Національний центр 

Олександра Довженка,  

22928085,  

вул. Васильківська, 1,  

м.Київ, 03040 

 (044) 257-76-98 

нерухоме майно 

–нежитлові 

приміщення  

22928085.1.АА

АДДЛ712 

м. Київ,     

вул. Васильківська, 1, на 

1-му поверсі будівлі 

 

464,00 

    6310305,00 

станом на 

30.06.2017 

 

4 роки 11 

місяців 

 

Розміщення офісу  

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070921,  

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського», 03056, м. 

Київ,  

пр-т Перемоги, 37,  

тел./факс 204-82-82; 204-97-

88 

Нерухоме 

майно-частина 

нежитлового 

приміщення 1-

го поверху 

будівлі 

гуртожитку № 

11 

- 
м. Київ,  

вул. Металістів, 4 
4,0 

49700 

станом на 

30.06.2017 

1 рік 

 

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

3 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

36282830,  

Державний концерн «Ядерне 

паливо», 01601, м. Київ,  

вул. Хрещатик, 34,  

тел./факс 224-58-01; 224-58-

02 

Нерухоме 

майно-

нежитлові 

приміщення на    

4-му поверсі 

адміністративно

ї будівлі 

36282830.1.ДЮ

ФИЖБ001 

м. Київ,  

вул. Хрещатик, 34 
738,4 

18996800 станом 

на 30.06.2017 

2 роки  

11 місяців  

 

Розміщення 

благодійної 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

4 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово – 

комунального 

господарства  

України 

ДП «Український науково – 

дослідний і проектно – 

конструкторський інститут 

будівельних матеріалів та 

виробів»,  

00294349,  

вул. Костянтинівська, 68,   

м.Київ, 04080 

 (044) 425-56-32 

нерухоме майно 

–нежитлові 

приміщення  

00294349.1.АА

АДДЛ116 

м. Київ,     

вул. Костянтинівська, 68, 

на 3-му поверсі будівлі 

 

16,30 

    200100,00 

станом на 

30.06.2017 

 

1 (один) рік 

 

Розміщення 

ксерокопіювальної 

техніки для надання 

населенню послуг із 

ксерокопіювання 

документів  

5 

Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

Міністерство охорони 

здоров’я України,  

00012925,  

вул. Михайла Грушевського, 

7,  м.Київ, 01601 

 (044) 253-61-94 

нерухоме майно 

–нежитлові 

приміщення  

00012925.1.АА

ААКЛ662 

м. Київ,     

вул. Грушевського, 7, на 

цокольному поверсі 

будівлі 

 

95,00 

    1930000,00 

станом на 

31.03.2017 

 

2 роки  

 

Розміщення їдальні, 

що не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи  



 

6 

Міністерство 

освіти  і науки 

України 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну,  

02070890,  

вул. Немировича – 

Данченка, 2,   м.Київ, 01011 

 (044) 280-05-12 

нерухоме майно 

–нежитлове 

приміщення  

- 

м. Київ,     

вул. Немировича – 

Данченка, 2, на 1-му 

поверсі будівлі 

навчального корпусу №1 

 

9,60 

    147900,00 

станом на 

30.06.2017 

 

2 роки 11 

місяців 

 

Розміщення: 

торговельного 

об’єкту з продажу 

поліграфічної 

продукції (1,00кв.м.) 

та канцтоварів 

(7,00кв.м.), що 

призначається для 

навчального закладу; 

ксерокопіювальної 

техніки для надання 

населенню послуг із 

ксерокопіювання 

документів 

(1,60кв.м.)   

7 

Міністерство 

освіти і науки   

України 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка,  

02070944,  

вул. Володимирська, 60,   

м.Київ, 01033 

 (044) 239-32-94 

нерухоме майно 

–частина 

нежитлового 

приміщення  

- 

м. Київ,     

вул. Васильківська, 36, на 

1-му поверсі будівлі 

 

8,00 

    117830,00 

станом на 

31.05.2017 

 

1 (один) рік 

 

Розміщення: принт – 

центру для надання 

ксерокопіювальних  

послуг (4,00кв.м.); 

торговельного 

об’єкту з продажу 

канцтоварів, що 

призначається для 

навчальних закладів 

(4,00кв.м.) 

8 

Міністерств

о освіти і 

науки 

України 

19036779,  

Київська державна 

академія водного 

транспорту імені 

гетьмана Петра 

Конашевича-

Сагайдачного,  

04071, м. Київ,  

вул. Фрунзе, 9,  

463-74-70, 417-17-57 

Нерухоме 

майно – 

приміщення  

1-го поверху 

навчального 

корпус 

_____ 
м. Київ,  

вул. Вінницька, 10  
8,10 

105000,00 

станом на 

30.06.2017 

1 рік 

 

Розміщення 

буфету у 

навчальному 

закладі, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи 

9 

Міністерств

о 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.

АААДДЛ71

2 

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 



Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (13.09.2017) 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”. 
 

 

лекцій площею – 

186,80 кв.м.; 

буфету, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи, площею – 

232,20 кв.м.; 

 

10 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів  

00699715,  

Об’єднання 

ветеринарної медицини 

в м. Києві  

03151, м. Київ, вул. 

Волинська, 12,  

044-245-78-02 

Нерухоме 

майно – 

нежиле 

приміщення 

в будівлі 

станції 

боротьби зі 

сказом 

00699715.1.

БЕММЛЦ 

072 

м. Київ,  

вул. Волинська, 12  
8,50 

104400,00 

станом на 

30.06.2017 

1 рік 

 

Розміщення 

складу 

 

11 

 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

 

 Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 

України 

, код ЄДРПОУ 37471933, 

вул. Хрещатик, 30, 

 м.Київ, 01601,  

тел. 044-594-65-26, 206-38-

44 

 

Нерухоме 

майно- частина 

нежитлового 

приміщення 

   

 

37471933.1.ЖР

ЕЕПН287 

м.Київ, вул. 

Б.Хмельницького, 4, в 

адміністративній будівлі  

3,00 

 

59400,00 грн. 

станом на 

30.06.2017 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

(погодинне 

використання – 45 

годин в місяць) 


