
       

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 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

код ЄДРПОУ 02070944,  

вул. Володимирська, 60,  

м. Київ, 01033,  

тел. 044-239-32-94 

Нерухоме 

майно - частина 

нежитлового 

приміщення 

02070944.30.С

ЦЖГХР657 

м. Київ,  

вул. Ломоносова, 39  

на 1-му поверсі 

гуртожитку №13 

3,00 

44 770,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу на площі 

1,00 кв.м. та 

розміщення 

торгового апарату 

для фільтрації та 

продажу питної води 

на площі 2,00 кв.м.. 

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

код ЄДРПОУ 02070944,  

вул. Володимирська, 60,  

м. Київ, 01033,  

тел. 044-239-32-94 

Нерухоме 

майно - частина 

нежитлового 

приміщення 

02070944.30.С

ЦЖГХР572 

м. Київ,  

вул. Ломоносова, 45,  

на 1-му поверсі 

гуртожитку №11 

3,00 

44 770,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу на площі 

1,00 кв.м. та 

розміщення 

торгового апарату 

для фільтрації та 

продажу питної води 

на площі 2,00 кв.м. 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

код ЄДРПОУ 02070944,  

вул. Володимирська, 60,  

м. Київ, 01033,  

тел. 044-239-32-94 

Нерухоме 

майно - частина 

нежитлового 

приміщення 

02070944.30.С

ЦЖГХР571 

м. Київ,  

вул. Ломоносова, 49, 

 на 1-му поверсі 

гуртожитку №10 

3,00 

41 859,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу на площі 

1,00 кв.м. та 

розміщення 

торгового апарату 

для фільтрації та 

продажу питної води 

на площі 2,00 кв.м.. 

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

код ЄДРПОУ 02070944,  

вул. Володимирська, 60,  

м. Київ, 01033,  

тел. 044-239-32-94 

Нерухоме 

майно - частина 

нежитлового 

приміщення 

02070944.30.С

ЦЖГХР569 

м. Київ,  

вул. Ломоносова, 55, на 1-

му поверсі гуртожитку №8 

3,00 

41 859,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу на площі 

1,00 кв.м. та 

розміщення 

торгового апарату 

для фільтрації та 

продажу питної води 

на площі 2,00 кв.м.. 



5 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

код ЄДРПОУ 02070944,  

вул. Володимирська, 60,  

м. Київ, 01033,  

тел. 044-239-32-94 

Нерухоме 

майно - частина 

нежитлового 

приміщення 

02070944.30.С

ЦЖГХР570 

м. Київ,  

вул. Ломоносова, 57,  

на 1-му поверсі 

гуртожитку №9 

3,00 

41 859,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу на площі 

1,00 кв.м. та 

розміщення 

торгового апарату 

для фільтрації та 

продажу питної води 

на площі 2,00 кв.м.. 

6 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

код ЄДРПОУ 02070944,  

вул. Володимирська, 60,  

м. Київ, 01033,  

тел. 044-239-32-94 

Нерухоме 

майно - частина 

нежитлового 

приміщення 

02070944.30.С

ЦЖГХР568 

м. Київ,  

вул. Ломоносова, 61,  

на 1-му поверсі 

гуртожитку №7 

3,00 

41 859,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу на площі 

1,00 кв.м. та 

розміщення 

торгового апарату 

для фільтрації та 

продажу питної води 

на площі 2,00 кв.м.. 

7 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

код ЄДРПОУ 02070944,  

вул. Володимирська, 60,  

м. Київ, 01033,  

тел. 044-239-32-94 

Нерухоме 

майно - частина 

нежитлового 

приміщення 

02070944.30.С

ЦЖГХР566 

м. Київ,  

вул. Ломоносова, 51,  

на 1-му поверсі 

гуртожитку №5 

3,00 

41 859,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного 

терміналу на площі 

1,00 кв.м. та 

розміщення 

торгового апарату 

для фільтрації та 

продажу питної води 

на площі 2,00 кв.м.. 

8 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070884, Державний вищий 

навчальний заклад 

«Київський національний 

економічний університет 

імені  

Вадима Гетьмана», 03057,  

м. Київ,  

пр-т Перемоги, 54/1 

тел. 456-50-55 

нерухоме майно 

–нежитлове 

приміщення 

спорткомплексу 

на першому 

поверсі будівлі 

02070884.1.ТД

ФСМД120 

м. Київ,  

 вул. Ежена Потьє, 18 
15,50 

178 400,00  

станом на 

31.10.2016 p. 

2 роки                       

11 місяців 

Проведення 

теоретичних занять з 

підводного плавання 

(інше використання) 

9 

Державне 

управління 

справами 

23696843, Національна 

академія державного 

управління при 

Президентові України,   

м. Київ,  

вул. Ежена Потьє,20, 

тел 481-21-51 

нерухоме майно 

–частина 

нежитлового 

приміщення 

гуртожитку 

готельного типу  

№ 2 

23696843.2.ГК

ОТРА008 

м. Київ,  

 вул. Мельникова, 36/1 
194,80 

2 425 400,00 

станом на 

31.10.2016 p. 

2 роки                       

11 місяців 

Розміщення їдальні, 

яка не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи 

10 

Міністерство 

інфраструктур

и України 

30218246, Державне 

підприємство «Укрсервіс 

Мінтрансу»,  01135,  м. Київ,  

пр-т Перемоги, 14 

тел. 351-42-01 

нерухоме майно 

–нежитлове 

приміщення на  

24-му поверсі 

адміністративно

ї будівлі 

30218246.1.БЯ

ШХФЛ004 

м. Київ,  

 пр-т Перемоги, 14 
52,70 

1 349 101,00 

станом на 

31.10.2016 p. 

2 роки                       

11 місяців 

Розміщення офісних 

приміщень 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (28.12.2016) 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”. 
 

11 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02544537, Державний 

навчальний заклад «Центр 

професійної освіти 

інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну  

м. Києва » адреса: 

03067, м. Київ, 

вул. Полковника Шутова, 13,        

тел. (044) 4569083 

Нерухоме 

майно  

02544537.43.Ч

СУМНЯ037 

м. Київ,                          

вул. Януша Корчака, 8, 

(на першому поверсі 

навчального корпусу) 

18,2 

218 596,00 грн. 

станом на 

31.10.2016 p. 

1 рік 

Розміщення буфету, 

що не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи у 

навчальному закладі 

12 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070921, Національний 

технічний університет 

України «Київський 

політехнічний університет                 

ім. І. Сікорського» 

адреса: 03056, м. Київ, 

проспект Перемоги, 37,  

тел. 2367989 

Нерухоме 

майно  

02070921.1.БД

ЧАХЯ043 

м. Київ,                          

вул. Політехнічна, 39, 

(на першому поверсі 

навчального корпусу 

№19) 

73,30 

1 180 407,00 грн. 

станом на 

31.10.2016 p. 

1 рік 

Розміщення 

приватного 

навчального закладу 

13 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

01388443,  

Державне підприємство 

«Проектний інститут 

Укрметротунельпроект»,  

01054, м. Київ,  

вул. Воровського, буд. 21, 

кімната, 1,  

484-02-63, 484-07-66  

Нерухоме 

майно на 

третьому 

поверсі будівлі  

01388443.1.ДБ

ЕЦРЕ772 

м. Київ,  

вул. Бульварно-

Кудрявська, 21 

12,40 

211 000,00 грн. 

станом на 

30.11.2016 p. 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 


