
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 

«Науково-дослідний та 

проектно-вишукувальний 

інститут транспортного 

будівництва «Київдіпротранс», 
код за ЄДРПОУ 04726917, 

01032, м. Київ,  

вул. Симона Петлюри, 15, 

тел.288-2444, факс 246-4705 

Нерухоме майно – 

нежитлове 

приміщення 

04726917.1.АА

АЖЖИ768 
м. Київ,  

вул.Симона Петлюри, 15 
(каб.309 на 3-му поверсі) 

14,8 240 000,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення офісу 

2. 

Міністерство 
аграрної 

політики та 
продовольства 

України 

Державне підприємство 

«Спецагро», 
код за ЄДРПОУ 38516592, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 24, 
тел.279-6044, факс 279-5866 

Нерухоме майно – 

нежитлові 

приміщення 

38516592.1.МШ
ИМУЕ1134 

м. Київ, вул. Грінченка, 1 

(каб.45 та 46 на 4-му 

поверсі адміністративної 

будівлі літ.«А») 

37,0 746 000,00 грн. 

станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується для 

провадження 
підприємницької 

діяльності 

3. 

Міністерство 
аграрної 

політики та 
продовольства 

України 

Державне підприємство 

«Спецагро», 
код за ЄДРПОУ 38516592, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 24, 
тел.279-6044, факс 279-5866 

Нерухоме майно – 

нежитлові 

приміщення 

38516592.1.МШ
ИМУЕ1134 

м. Київ, вул. Грінченка, 1 

(каб.43 та 44 на 4-му 

поверсі адміністративної 

будівлі літ.«А») 

44,1 963 500,00 грн. 

станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується для 
провадження 

підприємницької 

діяльності 

4. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний авіаційний 

університет,  

код за ЄДРПОУ 01132330, 
03058, м. Київ,  

прсп. Космонавта Комарова, 1, 
тел.497-5151, факс 408-3027 

Нерухоме майно - 
нежитлові 

приміщення 

01132330.1.К

АТГНП023 
м. Київ, вул. Симиренка, 1, 

(частина виробничого 

приміщення малярного 

блоку транспортного цеху 
«Автоцентр НАУ») 

117,3 1 200 075,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення майстерні, 
що здійснює технічне 

обслуговування та 

ремонт автомобілів 
(погодинне 

використання -144 

години на місяць) 

5. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний авіаційний 

університет,  

код за ЄДРПОУ 01132330, 
03058, м. Київ,  

прсп. Космонавта Комарова, 1, 
тел.497-5151, факс 408-3027 

Нерухоме майно - 
нежитлові 

приміщення 

01132330.1.КА
ТГНП028 

м.Київ, 

вул.Борщагівська, 193 

(на 1-му поверсі 

гуртожитку № 5) 

101,8 1 287 680, 00 грн. 

станом на  

31.07.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення фірмового 
магазину з продажу 

непродовольчих товарів 
(товари легкої 

промисловості - взуття, 
шкіргалантерея, тощо) 

вітчизняного виробника 



 

6. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

технічний університет 

«Київський політехнічний 

інститут», 

код за ЄДРПОУ 02070921, 

03056, Київ, прсп Перемоги, 37, 

тел.236-7989, факс 454-9788 

Нерухоме майно – 

окремо розташована 

будівля 

(інв.№10310391) та 

майданчик з 

бетонного покриття 

(інв.№ 10330634) 

- м. Київ, 

вул. Політехнічна, 41 

(біля навчального корпусу  

№ 18) 

213,03 2 517 330, 00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення кафе, що не 

здійснює продаж товарів 

підакцизної групи 

7. 

Міністерство 

юстиції України 

00209131, 

Державне підприємство 

«Державний інститут судових 
економіко-правових та технічних 

експертних досліджень»,  

02660, м. Київ,  

вул. М. Раскової, 15, 

517-72-40,517-70-20 

Нерухоме майно на 

восьмому поверсі 

будівлі 

00209131.1.АА

АДКК687 
м. Київ,  

вул. М. Раскової, 15 

82,90 1 050 870, 00 грн. 

станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення офісних 

приміщень 

8. 

Міністерство 

інфраструктури 
України 

30218246, 

Державне підприємство 
«Укрсервіс Мінтрансу», 

01135, м. Київ, 

проспект Перемоги, 14, 

351-42-07,351-42-01 

Нерухоме майно 

на першому 

поверсі 

адміністративної 

будівлі 

30218246.1.БЯ

ШХФЛ004 

м. Київ,  

проспект Перемоги, 14 

13,63 344 600, 00 грн. 

станом на 
30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення філії 

квиткової каси з 
продажу залізничних 

квитків 

9. 

Державне 

управління 

справами 

05415786,  

Державна наукова установа 

«Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної 

медицини»,  

м. Київ, вул. Верхня, 5,  

тел. 284-84-53,286-47-00 

нерухоме майно – 

частина 

нежитлового 

приміщення 

другого поверху 

будівлі 

05415786.1.АА

ААЛИ715 

м. Київ, вул. Верхня, 5 2,00 33 120, 00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

1 рік Розміщення 

банкомату 

10. 

Міністерство 
освіти і науки 

України 

02544371,  
Київське вище професійне 

училище залізничного 
транспорту  

імені В.С. Кудряшова,  
м. Київ, вул. Фурманова, 1/5 

тел. 465-28-30 

нерухоме майно 
– нежитлове 
приміщення 

гаражу 

02544371.35.Е
ИМАОЯ011 

м. Київ,  
вул. Фурманова, 1/5 

80,00 845 000, 00 грн. 
станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення складу 

11. 

Державне 

управління 

справами 

05905668, Державне 

видавництво «Преса 

України», м. Київ, 
просп. Перемоги, 50, 

тел. 454-82-42 

нерухоме майно 

- 

нежитлове 
приміщення в 

будівлі 

редакційно-

видавничого 

корпусу, літ «А», 

кабінет № 445 

05905668.1.АА

ААЛЕ142 
м. Київ,  

просп. Перемоги, 50 

18,90 262 500, 00 грн. 

станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення офісу 


