
 
                                                                                                                                                                  

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. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

01275940, 
ДВНЗ «Київський коледж 

будівництва, архітектури та 
дизайну»,  

03049, м. Київ, 
вул. Стадіонна, 2/10 
тел.: (044) 245-52-95 
факс: (044) 245-52-95 

нерухоме майно 
– нежитлове 
приміщення 

на 1-му поверсі 
будівлі літ. «А»  

- 03049, м. Київ, 
вул. Стадіонна, 2/10 9,0 

136 200,00 
станом  

на 31.07.2019 
 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торгівельного 

об’єкту з продажу 
поліграфічної 
продукції та 
канцтоварів, 

ліцензованої відео- 
та аудіо продукції, 
що призначається 

для закладів освіти 

2. 
Державне 

управління 
справами 

код за ЄДРПОУ 21714657, 
Управління 

адміністративними 
будинками Державного 
управління справами, 

01220, м.Київ, вул.Банкова, 
11  

тел. (044) 255-7631 

Нерухоме 
майно – частина 

нежитлового 
приміщення 

(кім.308А на 3-
му поверсі 

будівлі корпусу 
№ 1, літера 1А) 

21714657.95. 
ААААЛК040 

01220, м.Київ, 
вул.Банкова, 11  8,8 

287800,00 грн. 
станом на 
31.07.2019 

2 роки 11 
місяців 

 

розміщення 
квиткової каси 

3. 
Міністерство 
освіти і науки 

України  

код за ЄДРПОУ 02070915, 
Національний транспортний 
університет, 01010, м.Київ, 

вул.М.Омеляновича-
Павленка, 1,   

тел./факс (044) 280-8203,  
280-8765 

Нерухоме 
майно – частина 
фасаду будівлі   

- 
01103, м.Київ, 

вул.М.Бойчука, 40-а 
(секція № 3) 

144,0 
2524800,00 грн. 

станом на 
31.07.2019 

2 роки 11 
місяців 

 

розміщення 
зовнішньої реклами 

на будівлі 
(розміщення 

рекламної продукції) 
 

4. 
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 
– частина 

нежитлового 
приміщення 

будівлі 

- 03022, м. Київ, 
вул. Васильківська, 90 6,25 

134 300,00 
станом  

на 31.08.2019 
 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 

обслуговування 
населення 

(розміщення 
майстерні з ремонту 

взуття) 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (13.11.2019) 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. 

Державне 
космічне 
агентство 
України 

14309669, ДП виробниче 
об’єднання 

«Київприлад», 03067, 
м.Київ,                           

вул. Гарматна, 2 
тел.(044) 456-38-48; 

факс: (044) 456-02-16 
 

нерухоме 
майно –  

приміщення 
для пульта 

АЗС, 
автодороги та 
майданчики 

к.№10 

Приміщення 
для пульта-    

№ОБРННР21
7, автодороги 

та 
майданчики 

к.№10 - 
№ЩБРННР2

54 

м. Київ,                    просп. 
Корольова, 1 922,5 

6 911 730,00 
станом на 
30.06.2019 

 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
дизельної модульної 

автозаправної 
станції 


