
Оголошення 

(07.07.2021) 

Державне підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління 

справами Апарату Верховної Ради України» має намір передати в оренду 

об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява.  

Реквізити балансоутримувача: Україна, 01021, м. Київ, вул. 

Грушевського, 26/1, код ЄДРПОУ 03539018, т/ф (044) 253-35-98.  

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява: нежитлове приміщення на 

першому поверсі підприємства, загальною площею 22,5 кв. м., балансова 

вартість якого станом на 30.04.2021 становить 1 058 273,10 що планується 

використовувати з метою розміщення  технічних засобів і антен операторів 

телекомунікацій, суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги 

зв’язку, послуги доступу до Інтернету, телекомунікації, передання сигналу 

мовлення. Максимально можливий строк оренди 1 (один)  рік.  Заяви 

подаються через електронний майданчик оренда ProZorro із зазначенням 

найменування та місцезнаходження об᾽єкта оренди та участі в аукціоні згідно 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 

03.10.2019 №157-ІХ, Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

№483, Примірного договору оренди нерухомого майна або іншого окремого 

індивідуального визначеного майна, що належить до державної власності, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 12.08.2020 

№820. 

 

Оголошення 

(22.07.2021) 

Державне підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління 

справами Апарату Верховної Ради України» має намір передати в оренду 

об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява.  

Реквізити балансоутримувача: Україна, 01021, м. Київ, вул. 

Грушевського, 26/1, код ЄДРПОУ 03539018, т/ф (044) 253-35-98.  

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява: нежитлове приміщення на 

першому поверсі підприємства, загальною площею 4,0 кв. м., балансова 

вартість якого станом на 31.05.2021 становить 187 875,16 грн., що планується 

використовувати з метою розміщення магазину з продажу непродовольчих 

товарів (торговельний об'єкт з продажу непродовольчих товарів 

(старовинних книг та інших предметів мистецтва)). Максимально можливий 

строк оренди 1 (один)  рік. 

Заяви подаються через електронний майданчик оренда ProZorro із 

зазначенням найменування та місцезнаходження об᾽єкта оренди та участі в 

аукціоні згідно Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» від 03.10.2019 №157-ІХ, Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.06.2020 №483, Примірного договору оренди нерухомого майна або 

іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до 

державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  

від 12.08.2020 №820. 



Оголошення 

(04.08.2021) 

Державне підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління 

справами Апарату Верховної Ради України» має намір передати в оренду 

об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява.  

Реквізити балансоутримувача: Україна, 01021, м. Київ, вул. 

Грушевського, 26/1, код ЄДРПОУ 03539018, т/ф (044) 253-35-98.  

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява: нежитлове приміщення на 

першому поверсі підприємства, загальною площею 6,9 кв. м., балансова 

вартість якого станом на 31.05.2021 становить 324 084,65 грн., що планується 

використовувати з метою розміщення складу, камери схову, архіву 

(складське приміщення). Максимально можливий строк оренди 1 (один)  рік. 

 Заяви подаються через електронний майданчик оренда ProZorro із 

зазначенням найменування та місцезнаходження об᾽єкта оренди та участі в 

аукціоні згідно Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» від 03.10.2019 №157-ІХ, Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.06.2020 №483, Примірного договору оренди нерухомого майна або 

іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до 

державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  

від 12.08.2020 №820. 

 

Оголошення  

(04.10.2021) 

Державне підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління 

справами Апарату Верховної Ради України» має намір передати в оренду 

об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява.  

Реквізити балансоутримувача: Україна, 01021, м. Київ, вул. 

Грушевського, 26/1, код ЄДРПОУ 03539018, т/ф (044) 253-35-98.  

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява: нежитлове приміщення на 

першому поверсі підприємства, загальною площею 20,0 кв. м., балансова 

вартість якого станом на 31.08.2021 становить 940 457,80грн., що планується 

використовувати з метою розміщення офісу для надання послуг правничого 

спрямування. Максимально можливий строк оренди 1 (один)  рік.  

Заяви подаються через електронний майданчик оренда ProZorro із 

зазначенням найменування та місцезнаходження об᾽єкта оренди та участі в 

аукціоні згідно Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» від 03.10.2019 №157-ІХ, Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.06.2020 №483, Примірного договору оренди нерухомого майна або 

іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до 

державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  

від 12.08.2020 №820. 

 

 

 


