
                                                                                                                                                                   

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 
Національна 

поліція 
України 

40108616, 
Головне управління 

Національної поліції у 
Київській області,  

01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 15 

тел.: (044) 27160-02 

нерухоме майно – 
частина даху 

будівлі 
 

40108616.10.Ф
ХПТХО191 

04116, м. Київ,  
вул. Довнар-Запольського, 

10-А 
6,0 

483 540,00 
станом 

на 30.04.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
технічних засобів на 
площі 2,0 кв. м та 5-х 
антен  на площі 4,0 

кв. м оператора 
телекомунікацій, 

який надає послуги з 
рухомого 

(мобільного) зв’язку 

2 

Державна 
служба 

статистики 
України 

21680000, Головне 
управління регіональної 

статистики, 01601, м.Київ, 
       вул. Еспланадна, 4-6                  
тел.(044) 287-60-35; факс: 

(044) 246-68-58 

нерухоме майно –  
нежитлові 

приміщення ( на 
7-му поверсі 

будівлі, 
кім.№705, №706) 

21680000.1.АА
АДЕЖ528 м. Київ,  вул. Еспланадна, 4-6 44,4 

1 143 000,00 
станом на 
30.04.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
громадської 

організації на площах, 
що не 

використовується для 
провадження 

підприємницької 
діяльності 

3 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 02070921, 
Національний технічний 

університет України 
«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 
Сікорського»,  03056, 

м.Київ, проспект 
Перемоги, 37,  

тел. (044) 204-8282, 
факс (044) 204-9788 

Нерухоме майно 
– нежитлове 
приміщення 

- 

02090, м.Київ, проспект 
Перемоги, 37 к (частина 
вестибюлю цокольного 
поверху навчального 

корпусу № 7) 

3,0 
60300,00 грн. 

станом на 
30.04.2019 

2 роки 11 
місяців 

розміщення 
банкомату 

4 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

код за ЄДРПОУ 02070921, 
Національний технічний 

університет України 
«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 
Сікорського»,  03056, 

м.Київ, проспект 
Перемоги, 37,  

тел. (044) 204-8282, 
факс (044) 204-9788 

Нерухоме майно 
– нежитлове 
приміщення 

- 

02090, м.Київ, 
вул.Політехнічна, 41 
(частина вестибюлю 
цокольного поверху 

навчального корпусу № 
18) 

3,0 
60300,00 грн. 

станом на 
30.04.2019 

2 роки 11 
місяців 

розміщення 
банкомату 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (17.07.2019) 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”. 
 

5 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02070944, Київський 
національний університет 
імені Тараса Шевченка, 

01033, м. Київ, вул. 
Володимирська, 60 
тел.(044) 239-32-94; 

нерухоме майно –  
нежитлові 

приміщення   
(у корпусі 

гуртожитку № 6) 

- м. Київ,  вул. Ломоносова, 59 106,8 
2 376 000,00 

станом на 
30.04.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
поштового відділення 
з обмеженням по вазі 

до 30 кг 

6 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02125295, Національний 
педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова, 

01601, м.Київ, вул. 
Пирогова, 9 

тел. (044) 234-11-08 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення (1-й 
поверх будівлі 
гуманітарного 

корпусу) 

- 
м. Київ,     

 вул. Тургенєвська, 8/14, 
літ. «А» 

384,0 
8 081 650,00 

станом на 
30.04.2019 

1 рік 

Розміщення їдальні 
без права продажу 

товарів підакцизної 
групи у навчальному 

закладі 

7 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02125295, Національний 
педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова, 

01601, м.Київ, вул. 
Пирогова, 9 

тел. (044) 234-11-08 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення (6-й 
поверх будівлі 
гуманітарного 

корпусу) 

- 
м. Київ,     

 вул. Тургенєвська, 8/14, 
літ. «А» 

66,1 
1 420 000,00 

станом на 
30.04.2019 

1 рік 

Розміщення буфету 
без права продажу 

товарів підакцизної 
групи у навчальному 

закладі 

8 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

ЄДРПОУ 03069699, 
Київський професійний 

ліцей будівництва і 
комунального 

господарства, м.Київ, 
вул.Клавдіївська, 21, 

тел.294-69-04, 
тел./факс 294-69-00 

Нерухоме майно 
–  нежитлове 
приміщення  

03069699.54АА
АБИД293 

03164, м.Київ, 
вул.Клавдіївська, 21 661,0  

6624500,00 грн 
станом на 
30.04.2019 

до 5 років 

здійснення 
професійно-

технічного навчання, 
перепідготовки та 

підвищення 
кваліфікації 
працюючих 

робітників та 
незайнятого 
населення 

9 
Міністерство 
внутрішніх 

справ України 

Міністерство внутрішніх 
справ України, 00032684, 

01024, м. Київ,  
Вул. Богомольця, 10,       

(044) 256-03-33 

нерухоме майно-
нежитлові 

приміщення на    
1-му поверсі 

адміністративної 
будівлі № 1 

00032684.1.СЖ
ТАЧХ038 

м. Київ,  
Вул. Богомольця, 10 132,50 

3981780,00 
станом на 
30.04.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення їдальні 
що не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи  

10 

Державне 
космічне 
агентство 
України 

ДП «Виробниче 
об’єднання «Київприлад», 

14309669, м. Київ,  
Вул. Гарматна, 2,        
(044) 456-38-48 

нерухоме майно-
нежитлові 

приміщення на    
2-му поверсі 

будівлі корпусу 
№5  

ОБРННР220 м. Київ,  
вул. Гарматна, 2 65,20 

1106400,00 
станом на 
30.04.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення їдальні 
що не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 


