
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 

код за ЄДРПОУ 01118353, 

ДВНЗ «Київський коледж 

транспортної інфраструктури»  

03035, м. Київ,  

провулок Хомова, 16,  

тел.454-8242,  

факс 288-0517 

Нерухоме 

майно –  

нежитлове 

приміщення 

01118353.1. 

БВТРБА003 

01030, м. Київ,  

вул. Івана Франка, 26-а  

(цокольний поверх 

спортивного комплексу) 

174,2 

3 400 210,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 p. 

1 рік 

Розміщення 

фізкультурно-

спортивного закладу  

для навчально-

тренувальних занять 

зі стрільби із лука 

(157,4 м² – 90 годин 

на місяць) та 

зберігання 

спортивного 

інвентаря (16,8  м² – 

постійне 

використання) 

9 539,50 грн. 

листопад м-ць 

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 01132330, 

Національний авіаційний 

університет,  

03058, м. Київ, проспект 

Космонавта Комарова, 1,  

тел.497-5151,  

факс 408-3027 

Нерухоме 

майно –  

нежитлове 

приміщення   

01132330.1. 

КАТГНП009 

03058, м. Київ, проспект 

Космонавта Комарова, 1 

(частина фойє на 1-му 

поверсі корпусу № 4) 

19,5 

284 300,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 2 роки 11 

місяців 
Розміщення  офіса 

4 264,50 грн. 

листопад м-ць  

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 01132330, 

Національний авіаційний 

університет,  

03058, м. Київ, проспект 

Космонавта Комарова, 1,  

тел.497-5151,  

факс 408-3027 

Нерухоме 

майно –  

нежитлове 

приміщення 

01132330.1. 

КАТГНП001 

03058, м. Київ, проспект 

Космонавта Комарова, 1 

(частина фойє на 1-му 

поверсі корпусу № 1) 

17,9 

242 140,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 2 роки 11 

місяців 

Розміщення  
сувенірного магазину 

(виставка-продаж 

авіаційного одягу та 

аксесуарів) 
3 632,10 грн. 

листопад м-ць  

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 00493706, 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України,  

03041, м. Київ,  

вул. Героїв Оборони, 15,  

тел.527-8242,  

факс 257-7155 

Нерухоме 

майно  

00493706.2. 

ЦГЧВФИ735 

03041, м.Київ, 

вул.Генерала Родимцева, 7 

(частина асфальтного 

покриття) 

30,0 

264 820,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 

1 рік 

Розміщення 

торговельного 

об’єкту з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

1 765,47 грн. 

листопад м-ць 



5 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 24360683, 

Київський коледж 

комп’ютерних технологій та 

економіки Національного 

авіаційного університету,  

02099, м. Київ,  

вул. Бориспільська, 5,  

тел/факс 257-7155 

Нерухоме 

майно –  

нежитлове 

приміщення  

01132330.1. 

КАТГНП102 

02099, м. Київ, вул. 

Бориспільська, 5 (на 1-му 

поверсі навчального 

корпусу № 1) 

29,0 

364 670,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 
2 роки 11 

місяців 

Розміщення буфету, 

який не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи у 

навчальному закладі 1 215,57 грн. 

листопад м-ць 

6 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

04653199,  

Державне підприємство 

«Державний науково-дослідний 

та проектно-вишукувальний 

інститут 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»,  

01133, м. Київ,  

бульвар Лесі Українки, 26,  

285-08-97, 285-45-86  

Нерухоме 

майно на 

сьомому 

поверсі будівлі  

04653199.1.ХВ

ЮЯШЖ532 

м. Київ,  

бульвар Лесі Українки, 26 
19,30 

351 350,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 

1 рік  

Розміщення офісного 

приміщення, крім 

офісного 

приміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги 

рухомого 

(мобільного) зв’язку, 

оператора та 

провайдера 

телекомунікацій, 

який надає послуги 

доступу до Інтернету 

5 270,25 грн. 

листопад м-ць 

7 

Державне 

управління 

справами 

34477817,  

Комплекс відпочинку  

«Пуща-Водиця»  

Державного управління 

справами,  

04114, м. Київ,  

вул. Вишгородська, 150,  

430-30-95 

Нерухоме 

майно – блочна 

оранжерея  

(інв. № 54), 

блок побутових 

та допоміжних 

приміщень 

(адмінкорпус)  

(інв. № 55)  

34477817.1.АА

ААЛИ753, 

34477817.1.АА

ААЛИ754 

м. Київ,  

вул. Вишгородська, 150 
3605,70 

11 362 520,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 
2 роки  

11 місяців  

Розміщення науково-

дослідної установи 

28 406,30 грн. 

листопад м-ць 

8 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070921, Київський 

національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»,   

03056,  м. Київ,  

проспект Перемоги, 37, 

тел. 236-79-89 

нерухоме майно 

–нежитлове 

приміщення 

цокольного 

поверху будівлі 

навчального 

корпусу № 7  

02070921.1.БД

ЧАХЯ031 

м. Київ,                       

проспект Перемоги, 37-к 
64,5 

903 600,00 грн. 

станом на 

30.09.2016 р. 

1 рік 

Розміщення буфету, 

який не здійснює 

продаж товарів  

підакцизної групи у 

навчальному закладі 3 012,0 грн. 

вересень м-ць 

9 

Державне 

управління 

справами 

21710384, Національний 

комплекс «Експоцентр 

України», 03680, 

 м. Київ, пр-т Академіка 

Глушкова, 1, 

тел. 596-91-01 

нерухоме майно 

–нежитлове 

приміщення, 

павільйон № 21 

- 
м. Київ,  

пр-т Академіка Глушкова, 1, 
1659,40 

19 916 360,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 

10 років 

Створення наукового 

комплексу  ilaya 

science hub, з 

біотехнологічною 

лабораторією, 

лабораторією 

тканинної інженерії і 

3Д принтингу 

248 954,50 грн. 

листопад м-ць 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (20.02.2017) 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”. 
 

10 

Державне 

агентство  

автомобільних 

доріг України 

05416892, Державне 

підприємство-Український 

державний інститут з 

проектування об’єктів 

дорожнього господарства 

«Укрдіпродор»,  03037,  м. Київ,  

проспект Повітрофлотський, 

39/1 

тел. 249-84-83 

нерухоме майно 

–приміщення  

1-го поверху 

будівлі 

05416892.1.АА

ААЛГ100 

м. Київ,                       

проспект 

Повітрофлотський, 39/1 

374,00 

5 728 900,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 
2 роки 11 

місяців 

Розміщення кафе, що 

не здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи – 330,00 кв.м.; 

Розміщення кафе, що 

здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи – 44,00 кв.м. 

42 124,26 грн. 

листопад м-ць 

11 

Державна 

фіскальна 

служба 

України 

39466328, Державна податкова 

інспекція у Деснянському районі 

 адреса: 02217, м. Київ, 

вул. Закревського, 41, 

тел. (044) 5916500 

Нерухоме 

майно – частина 

нежитлового 

приміщення 

- 

м. Київ, 

 вул. Закревського, 41, 

 (на першому поверсі) 

2,00 

22 056,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельного 

автомату, що 

відпускає 

продовольчі товари                       

(приготування 

гарячих напоїв) 

165,42 грн. 

листопад м-ць 

12 

Міністерство 

освіти і науки  

України 

Міністерство освіти і науки 

України 

38621185,  

пр-т Перемоги, 10,  

м. Київ, 01135 

 (044) 481-32-21 

нерухоме майно 

– нежиле 

приміщення  

38621185.1.Ю

ПНЕЖХ009 

м. Київ,     

бульвар Тараса Шевченка, 

16 

24,00 

349 120,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 р. 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельного 

об’єкту з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

2 327,47 грн. 

листопад м-ць 


