
                                                                                                                   
      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 

Максимально 
можливий 

строк оренди 
Мета використання 

1 

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі 
України 

ДП «Поліграфічний 
комбінат «Україна» по 
виготовленню цінних 

паперів,  
16286441, 

04119, м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 38-44; 

 (044) 481-03-08 

Нерухоме 
майно – 

нежилове 
приміщення 

(кім. №109) на 
1-му поверсі 

будівлі 
адміністративно 

– побутового 
корпусу 

- м. Київ,   
вул. Дегтярівська, 38-44 51,00 

1 042 000,00 грн.  
станом на 

31.08.2018 р. 

2 роки  
11 місяців 

Розміщення фірмового 
магазину вітчизняного 

промислового 
підприємства-

товаровиробника, крім 
тих, що виробляють 

товари підакцизної групи 
(ковбасні та делікатесні 

м’ясні вироби, 
напівфабрикати 

заморожені, кондитерські 
вироби, сири) 

2 
Державне 

управління 
справами 

ДП «Чайка», 31245250, 
08330, Київська обл., 
Бориспільський р-н,  

с. Дударків,  вул. Гоголя, 
62А 

Нерухоме 
майно – 

нежитлові 
приміщення 

на 1-му 
поверсі 

житлового 
будинку  

літера «Ф»  

31245250.1.ФЦ
МИГЯ004 

площі  
82,50 кв.м., 

31245250.1.ФЦ
МИГЯ002 

площі  
121,90 кв.м. 

м. Київ, вул. Гарматна, 38а 204,40 
3 823 100,00 грн. 

станом на 
30.09.2018 р. 

2 роки  
11 місяців 

Розміщення дитячого 
клубу 

3 

Державне 
космічне 
агентство    
України 

14309669, ДП «Виробниче 
об’єднання «Київприлад»  

03680, м. Київ,   
вул. Гарматна, 2. 
 (044) 456-38-48 

Нерухоме 
майно –   

нежитлові 
приміщення на    

1-му поверсі 
виробничого 
корпусу №3 

АААГБВ720 м. Київ,     
 вул. Гарматна, 2,    326,4  

5 992 051,00 грн.  
станом на 

30.06.2018 р. 

2 роки   
11 місяців  

Виробництво друкованого 
ЗМІ (видавнича продукція, 
що видається українською 

мовою) 

4 
Міністерство 
освіти і науки  

України 

02070921, Національний 
технічний університет 
України «Київський 

політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», 
пр.-т Перемоги, 37,  

м. Київ, 03056  
тел. (044) 204-82-82,  
факс (044) 204-97-88 

Нерухоме 
майно –   
частина 

нежитлового 
приміщення на 

1-му поверсі 
гуртожитку 

№17 

- м. Київ,     
вул. Виборзька, 1 4,0  

79 770,00 грн. 
станом на 

30.09.2018 р. 

2 роки                   
11 місяців                 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 

обслуговування населення. 



 
 

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (26.11.2018) за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50Г, 
кім.107, тел.281-0018 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 

ЄДРПОУ 02070944, 
Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка, 01033,  м.Київ, 
вул. Володимирська, 60 

тел.239-33-33, 
факс 239-33-88 

Нерухоме 
майно –  
частина 

нежитлового 
приміщення 

(частина 
даху) 

- 03022, м. Київ,  
вул. Ломоносова, 36 10,00 

875 196,00 грн. 
станом на 

30.09.2018 р. 
1 рік 

Розміщення технічних 
засобів і антен операторів 

телекомунікацій, які 
надають послуги 

рухомого(мобільного) 
зв’язку (8,00кв.м – 

розміщення мачти з 7-ма 
антенно-фідерними 

пристроями; 2,00 кв.м  - 
розміщення шафи з 

обладнанням) 

6 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

 1132330,  Національний 
авіаційний університет, 

03058, м.Київ,  
просп. Космонавта 

Комарова, 1  
тел: (044) 497-51-51, 
факс: (044) 408-30-27 

Нерухоме 
майно – 

нежитлове 
приміщення 

(корпус № 16,  
поверх 1 (Центр 

культури та 
местецтв)) 

- 
м. Київ,     

 просп. Космонавта 
Комарова, 1 

85,2 
2 000 378,00 грн.  

станом на 
30.09.2018 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення громадської 
організації 


