
 

Оголошення 
                                       орендодавця – РВ ФДМ України по м.Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких 

надійшли заяви 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

№ 
п/п 

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач (код за 
ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон) 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 

02070884, 
ДВНЗ «Київське 

національний економічний 
університет  

імені Вадима Гетьмана»,  
03068, м. Київ, 

пр. Перемоги, 54/1 
тел.: (044) 456-50-55 
факс: (044) 226-25-73 

нерухоме майно 
– нежитлові 

приміщення на 
1-му поверсі 
навчального 
корпусу № 1 

- 
03068, 

м. Київ,  
пр. Перемоги, 54/1 

113,0 
2 497 671,00 грн. 

станом  
на 30.11.2018 р. 

5 років 

Розміщення їдальні, 
яка не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи у 
навчальному закладі 

2. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02070884, 
ДВНЗ «Київське 

національний економічний 
університет  

імені Вадима Гетьмана»,  
03068, м. Київ, 

пр. Перемоги, 54/1 
тел.: (044) 456-50-55 
факс: (044) 226-25-73 

нерухоме майно 
– нежитлові 

приміщення на 
1-му поверсі 
навчального 
корпусу № 7 

- 
03115, 

м. Київ,  
Львівська площа, 14 

80,0 
1 781 303,00 грн. 

станом  
на 30.11.2018 р. 

5 років 

Розміщення їдальні, 
яка не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи у 
навчальному закладі 

3. 
Міністерство 

культури 
України 

02214202, 
Державна художня  

середня школа  
імені Т.Г. Шевченка, 

04112, м. Київ, 
вул. Жамбила Жабаєва, 4 

тел. (044) 458-41-21 
факс: (044) 456-30-58 

нерухоме майно 
– нежитлове 

приміщення на 
3-му поверсі 
(надбудова) 

02214202.1.АА
АДДЛ436 

м. Київ, 
вул. Жамбила Жабаєва, 4 17,1 

265 900,00 грн. 
станом 

на 30.11.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення складу 
непродовольчих 

товарів 

4. 

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі  
України 

30723920, 
ДП «Наш дім»,  
03150, м. Київ, 

вул. Предславинська, 34 
тел.: (044) 290-89-24 
факс: (044) 521-98-59 

нерухоме майно 
- нежитлові 

приміщення на 
1-му поверсі 

житлової 
будівлі 

- м. Київ,  
вул. Стратегічне шосе, 35 52,80 

968 000,00 грн. 
станом  

на 31.10.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торгівельного 

об’єкту з продажу 
продовольчих 

товарів, крім товарів 
підакцизної групи 

5. 

Державна 
служба 

спеціального 
зв’язку та 
захисту 

інформації 
України 

32348248, 
ДП «Українські спеціальні 

системи», 
04119, м. Київ, 

вул. Мельникова, 83-Б 
тел. (044) 481-49-53 

факс: (044) 481-49-50 

нерухоме майно 
–нежитлові 

приміщення на 
4-му поверсі 

адміністративно
ї будівлі  

32348248.1.ШГ
ШТПУ001 

м. Київ, 
вул. Мельникова, 83-Б 60,10 

1 214 000,00 грн. 
станом 

на 31.10.2018 грн. 

2 роки 11 
місяців Розміщення офісу 



6. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 01132330, 
Національний авіаційний 

університет,  
03058, м.Київ, 

 проспект Космонавта 
Комарова, 1,  

тел. (044) 497-5151, 406-7660;  
факс (044) 408-3027 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення 

- 

03058, м.Київ,  
вул.Миколи Голего, 7а  

(на 1-му поверсі 
гуртожитку № 10) 

197,7 
2 965 000,00 грн. 

станом на 
30.11.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення: 
- на площі 71,8 м² 
комп’ютерного 

клубу; 
- на площі 11,1 м² 

перукарні; 
- на площі 111,8 м² 

кафе, що не здійснює 
продажу товарів 

підакцизної групи 

7. 

Міністерство 
молоді та 

спорту 
України  

код за ЄДРПОУ 14297707, 
ДП «НСК «Олімпійський», 

03150, м.Київ, 
вул.Велика Васильківська, 55, 

тел. (044) 590-6742;   
факс (044) 590-6732 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення 

14297707.1.ЛУ
ЮЧЕК043 

01601, м.Київ, 
вул.Еспланадна, 42 (на  
1-му поверсі будівлі, 

літера А) 

240,7 
5 893 584,00 грн. 

станом на 
30.11.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення закладу 
громадського 

харчування (їдальні), 
що не здійснює 
продажу товарів 

підакцизної групи 

8. 

Міністерство 
енергетики та 

вугільної 
промисловості 

України 

ЄДРПОУ 37471933, 
Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 
України, 01601, м. Київ,  

вул. Хрещатик, 30 
тел. 206-38-44, 
факс 531-36-92 

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення  
(4-й поверх, 

кабінет 464 (дві 
кімнати) 

37471933.1. 
ЖРЕЕПН287 

01601, м. Київ,  
вул. Б.Хмельницького, 4 34,9 

1 327 900,00 грн. 
станом на 

31.08.2018 р. 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення офісного 
приміщення 

9. 
Державне 

управління 
справами 

ЄДРПОУ 21710384, 
Національний комплекс 
«Експоцентр України», 
03127, м. Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 1 

тел./факс 596-91-24 

Нерухоме 
майно –  

нежитлові 
приміщення 

(павільйон № 5 
літ. «Ф») 

21710384.6. 
ААААЛЕ891 

03127, м. Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 1 1815,40 

22 053 000,00 грн. 
станом на  

30.11.2018 р. 
10 років 

Розміщення 
комп’ютерного 

клубу, інтернет-кафе 

10. 

Державна 
служба 

статистики  
України 

21680000, Головне 
управління регіональної 

статистики, 01601, м.Київ,  
вул. Еспланадна, 4-6 

Тел/фак (044) 287-60-35;  
(044) 246-68-58,  

нерухоме майно 
–  нежитлові 
приміщення  
(1-й поверх 

адміністративно
ї будівлі) 

21680000.1.АА
АДЕЖ528 

м. Київ,     
 вул. Еспланадна, 4-6 161,0 

4 407 200,00 грн. 
станом на 

30.11.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення офісних 
приміщень 

11. 

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі  
України 

код за ЄДРПОУ 00151644, 
ДП «НДІ «Еластик»,  02090, 

м.Київ, вул.Празька, 5,  
тел. (044) 292-5123 
факс (044) 202-7268 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення 

- 

02090, м.Київ, 
вул.Празька, 5 (на 1-му 
поверсі будівлі корпусу  

№ 1, літера А) 

19,9 
337 000,00 грн. 

станом на 
30.11.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 

обслуговування 
населення, а саме 
ремонт взуття та 
шкіряних виробів  

12. 
Міністерство 
освіти і науки 

України  

код за ЄДРПОУ 02070884, 
ДВНЗ «Київський 

національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана»,  03068, м.Київ, 
проспект Перемоги, 54/1,  

тел. (044) 371-6194 
факс (044) 226-2573 

Нерухоме 
майно – частина 

нежитлового 
приміщення 

- 

03057, м.Київ,  
вул.Антона Цедіка, 18  

(хол 1-го поверху 
спорткомплексу 

«Економіст») 

6,0 
115 540,00 грн. 

станом на 
30.11.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торговельного 
автомату, що 

відпускає 
продовольчі товари  

(1 автомат) 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (20.02.2019) 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”. 
 

13. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

ЄДРПОУ 02070944, 
Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка,  
01033, м. Київ,  

вул. Володимирська, 60 
тел.239-32-94, 239-33-33; 

факс 239-33-88 

Нерухоме 
майно –  
частина 

нежитлового 
приміщення  
(1-й поверх 

будівлі 
гуртожитку  

№ 21) 

02070944.15. 
СЦЖГХР595 

03022, м. Київ,  
вул. Васильківська, 36 4,0 

72 536,00 грн. 
станом на 

30.11.2018 р. 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 

обслуговування 
населення 

14. 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 

ЄДРПОУ 02497683, 
ДП «Український науково-

дослідний і проектний 
інститут цивільного 

будівництва 
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», 

03039, м. Київ,  
проспект Голосіївський, 50 

тел.257-10-79, 
факс 257-50-44 

Нерухоме 
майно –  

нежитлове 
приміщення           
(1-й поверх) 

00294349.1. 
АААДДЛ116 

03039, м. Київ,  
проспект Голосіївський, 

50 
10,4 

210 080,00 грн. 
станом на 

30.11.2018 р. 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення буфету, 
який не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 


