
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 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

Державне підприємство 

„Український інститут 

інженерно-технічних 

розвідувань для 

будівництва" 

код за ЄДРПОУ 38488780, 

01133, Київ,  

б-р Лесі Українки, 26 

тел/факс 044-285-63-11, 

044-285-61-75 

Нерухоме майно  
38488780.1.ВС

СЧГН021 

м.Київ, 

Б-р Л.Українки, 26 

(під вальне приміщення, 

кімната 8 (ц) 

23,30 

353 170,00 грн. 

станом на 

31.03.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 
розміщення офісу 

2. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

38488780, Державне 

підприємство «Український 

інститут інженерно-

технічних розвідувань для 

будівництва»,  

м. Київ, 

бул. Лесі Українки, 26, 

тел 285-61-75 

нерухоме майно-

нежитлове 

приміщення на 

шостому поверсі 

будівлі 

(кімн.619) 

38488780.1.ВС

СЧГН021 

м. Київ,  

бул. Лесі Українки, 26 
27.30 

498 130,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення офісного 

приміщення 

3. 

Київська 

обласна 

державна 

адміністрація 

21587506, Комунальне 

підприємство Київської 

обласної ради «Управління 

споруд», м. Київ, 

площа Лесі Українки, 1, 

тел 286-83-01 

нерухоме майно-

нежитлові 

приміщення на 

першому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

- 
м. Київ,  

площа Лесі Українки, 1 
180,83 

3 486 164,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення офісного 

приміщення 

4. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

00294349, Державне 

підприємство «Український 

науково-дослідний і 

проектно-конструкторський 

інститут будівельних 

матеріалів та виробів 

«НДІБМВ», м. Київ, 

вул. Костянтинівська,68 

тел 425-56-32 

нерухоме майно-

нежитлові 

приміщення на 

третьому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

00294349.1.АА

АДЩ1116 

м. Київ,  

вул. Костянтинівська,68 
71,80 

862 451,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для проведення 

підприємницької 

діяльності 


