
Додаток 4 

 

 

Оголошення від 25.11.2015 року орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 

про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
п/
п 

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач  
(назва, код за ЄДРПОУ, 

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, грн. 

Максимально 
можливий 

строк оренди 
Мета використання 

1 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

01132330, Національний 

авіаційний університет, 03058, м. 

Київ,  

просп. Космонавта  

Комарова, 1, 

(044) 497-01-13 

Залізобетонний 

майданчик біля 

корпусу № 6 

________ м. Київ, 

просп. Космонавта 

Комарова, 1 

 

88,00 1076100,00 

станом на 

31.07.2015 

1 рік Розміщення кафе, яке 

не здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи 

2 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

 

26087910, Відокремлений 

підрозділ вокзал станції Київ-

Пасажирський Державного 

територіально-галузевого 

об’єднання «Південно-Західна 

залізниця»,  

01032, м. Київ,  

площа Вокзальна, 1 

(044) 465-20-21 

 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

вестибюлю 

Центрального 

вокзалу станції 

Київ-

пасажирський 

(2,00 кв.м) 

04713033.55.

КЦЖЧОС16

9 

м. Київ, площа 

Вокзальна, 1 

4,00 124000,00  

станом на 

30.09.2015 

До 31.12.2015 Розміщення банкоматів 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

вестибюлю 

Південного 

вокзалу станції 

Київ-

пасажирський  

(2,00 кв.м) 

04713033.55.

АААЖДВ86

9 

 

Міністерство 

молоді та 

спорту України   

Державне підприємство «Палац 

спорту»,  

01001,  Київ, Спортивна площа, 1,  

тел. 246-74-00, 246-73-23 

Нерухоме 

майно   

37193349.1.Л

УЮЧЕК024 

Київ, Спортивна 

площа, 1 

178,50  3350076,00 грн. 

станом на 

31.07.2015 

2 роки 11 

місяців 

розміщення офісу  

 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

30218246, Державне підприємство 

«Укрсервіс Мінтрансу»,  

01135, м. Київ,  

пр. Перемоги, 14, 

(044) 3514201 

Нежитлове 

приміщення на 

21 – му 

першому 

поверсі 

адміністративн

ої будівлі  

30218246.1.Б

ЯШХФЛ004 

м. Київ, 

пр-т  Перемоги, 14 

 

25,5 618500,00  

станом на 

31.08.2015 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення офісу 



Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою : м.Київ, 
бульвар Шевченка, 50г, кім.107, тел.382-00-18. 

Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із 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». 

 

 

Міністерство 

освіти і науки 

 України 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут», код за ЄДРПОУ 

2070921,  03056, м.Київ, пр-т 

Перемоги, 37 

Тел 236-79-89, 406-86-30 

Нерухоме 

майно – 

частина 

нежитлового 

приміщення   

02070921.1.Б

ДЧАХЯ044 

На цокольному 

поверсі будівлі 

навчального корпусу 

№20 за адресою: 

м.Київ,  

вул. Політехнічна, 37 

11,00 109600,00  

станом на 

30.09.2015р. 

1 рік Розміщення: 

торгівельного об’єкта з 

продажу канцтоварів – 

2 кв.м.; 

ксерокопіювальної 

техніки для надання 

населенню послуг із 

ксерокопіювання 

документів – 5 кв.м.; 

цифрового друку та 

друку фотографій – 2 

кв.м.; торгівельного 

об’єкта з продажу 

непродовольчих 

товарів – 2кв.м. 

 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка 

код за ЄДРПОУ 02070944, 01033, 

м. Київ,  

вул. Володимирська, 64 

тел. (044) 2393294 

Частина 

нежитлового  

приміщення на 

першому 

поверсі 

в будівлі 

гуртожитку 

№21 

- м. Київ, 

вул Васильківська, 36 

 

1,00 12600,00  

станом на 

31.09.2015 

1 рік  

 

Розміщення 

платіжного терміналу 

 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка 

код за ЄДРПОУ 02070944, 01033, 

м. Київ,  

вул. Володимирівська, 64 

тел. (044) 2393294 

Частина 

нежитлового  

приміщення на 

першому 

поверсі 

в будівлі 

гуртожитку 

№14 

- м. Київ, 

пр-т. 

Червонозоряний, 3 

 

1,00 10693,00  

станом на 

31.09.2015 

1 рік  

 

Розміщення 

платіжного терміналу 

 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний транспортний 

університет, код ЄДРПОУ 

02070915,  

01010, м.Київ, вул. Суворова, 1, 

тел.044-280-82-03 

Нерухоме 

майно – 

частина 

нежитлового 

приміщення 

020709915.1.

ЦГБЦЖЖ08

2 

м. Київ  

вул. Кіквідзе, 42  

(на 1-му поверсі) 

2,00 25200,00 грн. 

станом на 

30.09.2015р. 

1 рік Розміщення 

платіжного терміналу 

 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

ДП «Держтранс», код за ЄДРПОУ 

02736337,  

01103, Київ, вулиця Залізничне 

шосе, 25,  

тел.529-43-66 

Нерухоме 

майно –  

нежитлові 

приміщення   

 

- м.Київ,    

вул.. Залізничне шосе, 

25 

літер. А 

 

1534,00 13916300,00 грн. 

станом на 

28.02.2015  

2 (два) роки 11 

(одинадцять) 

місяців 

 


