
Оголошення 

 орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заявки 

№ 

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 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1. 
Міністерство 

інфраструктури 

України 

Українське державне 

підприємство по 

обслуговуванню іноземних 

та вітчизняних 

автотранспортних засобів 

„Укрінтеравтосервіс», 

код за ЄДРПОУ 21536845, 

03083, Київ, пр-т Науки, 57, 

тел/факс 044-524-09-99 

Нерухоме 

майно - 

частина 

нежитлового 

приміщення 

21536845.1.Р

ХЦЮОГ239 

м.Київ, пр-т Науки, 57 

(нежитлове приміщення 

№1 в блоці допоміжних 

приміщень літ. „Б") 

104,80 

1056600,00 грн. 

станом на 

30.09.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення: 

магазину - складу 

2. 
Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний авіаційний 

університет, 

код за ЄДРПОУ 01132330, 

03058, м. Київ, проспект 

Космонавта Комарова, 1 

тел. 406-76-60 

Нерухоме майно - 

Частина нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі медсанчастини 

– м.Київ, вул. Гарматна, 47 1,00 

13940,00 грн. 

станом на 

30.11.2015 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного терміналу 

3. 
Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний авіаційний 

університет, 

код за ЄДРПОУ 01132330, 

03058, м. Київ, проспект 

Космонавта Комарова, 1 

тел. 406-76-60 

Нерухоме майно - 

Частина нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі гуртожитку №3 

– м.Київ, вул. Гарматна, 51 1,00 

13870,00 грн. 

станом на 

30.11.2015 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного терміналу 

4. 
Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний авіаційний 

університет, 

код за ЄДРПОУ 01132330, 

03058, м. Київ, проспект 

Космонавта Комарова, 1 

тел. 406-76-60 

Нерухоме майно - 

Частина нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі гуртожитку №4 

– м.Київ, вул. Гарматна, 53 1,00 

13930,00 грн. 

станом на 

30.11.2015 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного терміналу 

5. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний авіаційний 

університет, 

код за ЄДРПОУ 01132330, 

03058, м. Київ, проспект 

Космонавта Комарова, 1 

тел. 406-76-60 

Нерухоме майно - 

Частина нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі гуртожитку №1 

– м.Київ, вул. Ніжинська, 12 1,00 

10430,00 грн. 

станом на 

30.11.2015 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного терміналу 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%93%D0%9F/@50.3778174,30.5348323,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4c61c5c5da5a9:0xcc9426cdd60d2252!2z0L_RgNC-0YHQvy4g0J3QsNGD0LrQuCwgNTcsINCa0LjRl9Cy!3b1!3m1!1s0x40d4c61c5c5da5a9:0xd41157d4d4db4910
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%9D%D0%B0%D1%83,+%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/@50.4402383,30.4317547,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4cc19703e5617:0x63518089b52c3a08!2z0LLRg9C7LiDQk9Cw0YDQvNCw0YLQvdCwLCA0Nywg0JrQuNGX0LI!3b1!3m1!1s0x40d4cc19703e562f:0x1e76d6728ad83e62
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0,+51,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4395969,30.4319962,17z/data=!4m5!1m2!2m1!1z0LLRg9C70LjRhtGPINCT0LDRgNC80LDRgtC90LAgNTEsINCa0LjQtdCyLCDQs9C-0YDQvtC0INCa0LjQtdCy!3m1!1s0x40d4cc19611bed05:0x193f71dcd11c83ae
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0,+53,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4389014,30.4319569,17z/data=!4m5!1m2!2m1!1z0LLRg9C70LjRhtGPINCT0LDRgNC80LDRgtC90LAgNTMsINCa0LjQtdCyLCDQs9C-0YDQvtC0INCa0LjQtdCy!3m1!1s0x40d4cc1be6ec7fe9:0xea76efe344670c0c
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+12,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4401624,30.4328983,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4cc1969f58dab:0xdb8f7b13f810ead0


 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50Г, кім.107, тел. 281-00-18, у конверті з 

написом «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». 

6. 
Міністерство 

молоді та спорту 

України 

Національний спортивний 

комплекс «Олімпійський» 

код ЄДРПОУ 14297707, 

вул. Червоноармійська, 55, 

м.Київ, 03150, 

тел. 044-590-67-32 

Нерухоме майно 
14297707.1.Л 

УЮЧЕК043 

м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 55, на 

нульовому поверсі 

будівлі спорткомплексу 

591,90 

12535734,00 грн. 

станом на 

31.10.2015р. 

(без урахування 

ПДВ) 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення кафе та 

бару, що здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи 

7. 
Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

код за ЄДРПОУ 02070944, 

01033, м. Київ, 

вул. Володимирська 

тел. (044) 2393294 

Нерухоме майно 
02070944.12. 

СЦЖГХР211 

м. Київ, 

вул. Є. Петлюри, 1, 

частина паркану 

Ботанічного саду імені 

Академіка О.В. Фоміна 

8,00 

48821,00 грн. 

станом на 

30.11.2015р. 

(без урахування 

ПДВ) 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами 

8. 

Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

Національна телекомпанії 

України код за ЄДРПОУ 

23152907, 04119, м. Київ, 

вул. Мельникова, 42 

Тел.(044)4814386 

Нерухоме майно – 

м.Київ, вул.Мельникова, 42 

(кім.92 та 93, 94, 95 на 1-му 

поверсі 24-поверхового 

будинку адміністративно-

громадського призначення) 

38,4 

538000,00 грн. 

станом на 

30.11.2015р. 

(без урахування 

ПДВ) 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення кафе, що 

здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%C2%AB%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB/@50.4334058,30.5196673,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4cf1d6449325b:0xdd7a5be1d9ac43f6!2z0LLRg9C7LiDQktC10LvQuNC60LAg0JLQsNGB0LjQu9GM0LrRltCy0YHRjNC60LAsIDU1LCDQmtC40ZfQsg!3b1!3m1!1s0x40d4cf02b2b3a94f:0x783fe299564db0c2
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%B8%D0%BC.+%D0%90.+%D0%92.+%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0/@50.4434383,30.5027797,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4cef4124d1f85:0x745935483b8e672e!2z0LLRg9C7LiDQodC40LzQvtC90LAg0J_QtdGC0LvRjtGA0LgsIDEsINCa0LjRl9Cy!3b1!3m1!1s0x40d4cef6dc2e7d73:0x6d0cb548d12e0db4
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+42,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4732669,30.4576794,17z/data=!4m2!3m1!1s0x40d4cdc5c295631d:0x4dd01c38a73858e6

