
Інформація про загальну площу приміщень,  

що використовуються в освітньому процесі 

№ 

з/п 

Адреса 

приміщення 

(навчальний 

корпус, 

гуртожиток, 

бібліотека, 

спортивний зал 

тощо) 

Найме-

нування 

власника 

майна 

Площа, 

кв. метрів 

Найменування та реквізити 

документа про право власності 

або оперативного управління, або 

користування 

Документ про право користування  

(договір оренди) 
строк дії 

договору 

оренди 

(позички, 

користування) 

(з______по 

______) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріаль 

ного посвід- 

чення 

загальна призначена 

для 

використан

ня під час 

навчання за 

спеціальніс

тю, що 

ліцензуєтьс

я 

призначена для 

використання за 

іншими 

спеціальностями 

відповідно до 

отриманої 

ліцензії 

1 2 3   4 5 6 7 8 

1. м. Київ,  

вул. Маршала 

Тимошенка, 13-Б 

 

(навчальний корпус) 

Київська 

міська 

рада 

21219,20 

 

 

- 8863,8 

(навчальні 

площі) 

Рішення Київської міської ради від 

25.03.2010  № 451/3889  

«Про зарахування до комунальної 

власності територіальної громади міста 

Києва закінченого будівництвом 

об’єкта» 
 

Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно від 27.12.2016  

№ 77191180 

 

- - - 

2. м. Київ,  

бульвар Ігоря Шамо 

(попередня назва - 

бульвар 

О.Давидова), 18/2 

 

(навчальний корпус) 

Київська 

міська 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

8029,10 

 

 

- 4865,5 

(навчальні 

площі) 

Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 08.11.2004 № 332 

«Про закріплення майна за Київським 

міським педагогічним університетом  

імені Б.Д.Грінченка» 

 

Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва  

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 06.11.2009 № 324 

«Про внесення змін до наказу від 

- - - 



08.11.2004 № 332 «Про закріплення 

майна за Київським міським 

педагогічним університетом імені Б.Д. 

Грінченка» 

 

Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно від 01.02.2017 

№ 79325450 

 

3. 

 

м. Київ,  

проспект Павла 

Тичини, 17 

 

(навчальний корпус) 

 

Навчальний корпус 

знаходиться на 

реконструкції 

Київська 

міська 

рада 

 

6801,0 

 

- - Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 08.11.2004 № 332 

«Про закріплення майна за Київським 

міським педагогічним університетом 

імені Б.Д.Грінченка» 

 

Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва  

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 06.11.2009 № 324 

«Про внесення змін до наказу від 

08.11.2004 № 332 «Про закріплення 

майна за Київським міським 

педагогічним університетом імені Б.Д. 

Грінченка» 

 

 

- - - 



4. м. Київ, вул. 

Березняківська,    

 4-а 

 
(Навчальна 

лабораторія 

творчої педагогіки 

для  студентів 

спеціальностей 

«Дошкільна освіта» 

і «Початкова 

освіта») 

Київська 

міська 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

276,0 

 

 

- 167,0 

(навчальні 

площі) 

Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 08.11.2004 № 332 

«Про закріплення майна за Київським 

міським педагогічним університетом 

імені Б.Д. Грінченка» 

 

Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва  

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 06.11.2009 № 324 

«Про внесення змін до наказу від 

08.11.2004 № 332 «Про закріплення 

майна за Київським міським 

педагогічним університетом імені Б.Д. 

Грінченка» 

 

Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно від 02.02.2018 

№ 112630091 

 

- - - 

5. м. Київ, проспект 

Юрія Гагаріна, 16 

 
(навчальний  

корпус) 

Київська 

міська 

рада 

3826,7 

 

 

- 2242,0 

(навчальні 

площі) 

Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 08.11.2004 № 332 

«Про закріплення майна за Київським 

міським педагогічним університетом 

імені Б.Д.Грінченка» 

 

Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва  

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 06.11.2009 № 324 

«Про внесення змін до наказу від 

08.11.2004 № 332 «Про закріплення 

майна за Київським міським 

педагогічним університетом імені Б.Д. 

Грінченка» 

 

- - - 



Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно від 03.01.2017  

№ 77667711 

6. м. Київ, 

вул. Бульварно-

Кудрявська 

(попередня назва – 

вул. Воровського), 

18/2 

 

(адміністративний 

корпус) 

Київська 

міська 

рада 

1593,3 - - Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 08.11.2004 № 332 

«Про закріплення майна за Київським 

міським педагогічним університетом 

імені Б.Д.Грінченка» 

 

Наказ Головного управління 

комунальної власності м. Києва  

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 06.11.2009 № 324 

«Про внесення змін до наказу від 

08.11.2004 № 332 «Про закріплення 

майна за Київським міським 

педагогічним університетом імені Б.Д. 

Грінченка» 

 

Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно від 23.02.2017  

№ 81123087 

 

- - - 

7. м. Київ, проспект 

Павла Тичини, 22-а 

ЗНЗ № 81 

Управлін

ня освіти 

Дніпровс

ької 

районної 

в місті 

Києві 

державно

ї 

адміністр

ації 

919,0 - 436,9 

(навчальні 

площі) 

Договір про передачу майна 

територіальної громади міста Києва в 

оренду від 31.08.2017 № 283/2 

 

Додаткова угодо про внесення змін до 

договору про передачу майна 

територіальної громади міста Києва в 

оренду від 31 серпня 2017 року            

№ 283/2  від 03.09.2019 № 283/2-1 

З 31.08.2017 по 

29.08.2020 

 

 

 

З 01.03.2019 по 

26.02.2022 

- - 

8. м. Київ, вул. 

Старосільська, 2 

(гуртожиток) 

 

 

Київська 

міська 

рада 

4788,30 

 

 

- - Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 

29.08.2016 № 751 «Про затвердження 

акта приймання-передачі квартирного 

- - - 



          

(багатоповерхового) житлового 

будинку (гуртожитку) будівля А 

(реєстраційний номер 02070884. 1. 

ЧПЮБММ171), що розташований за 

адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2, 

з державної у комунальну власність 

територіальної громади міста Києва». 

 

Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно від 03.01.2017  

№ 77667455 

 

9. м. Київ,  

бульвар Ігоря Шамо 

(попередня назва - 

бульвар 

О.Давидова), 18/2 

 

(гуртожиток) 

 

Київська 

міська 

рада 

1134,24 

 
- - Сертифікат КВ № 162192420131 від 

30.08.2019 р. про готовність до 

експлуатації, виданий Департаментом з 

питань державного архітектурно-

будівельного контролю міста Києва 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

- - - 

10 м. Київ,  

бульвар Вацлава 

Гавела, 46 

(попередня назва – 

бульвар Івана 

Лепсе) 

 

(гуртожиток) 

Київська 

міська 

рада 

528,90  - - Договір № 559-2 про передачу майна 

територіальної громади міста Києва в 

оренду (нова редакція договору від 

07.09.2015  № 559-1про передачу майна 

територіальної громади міста Києва в 

оренду) від 30.01.2019. 

 

З  30.01.2019  

по  28.01.2022  

 

- 

 

- 

 

395,20  - - Договір про передачу майна 

територіальної громади міста Києва в 

оренду (нова редакція договору про 

передачу майна територіальної громади 

міста Києва в оренду від 06.05.2016      

№ 1097-1) від 15.07.2019 № 1097-2 

 

З 15.07.2019 по 

13.07.2022  

 

 

897,10  - - Договір про передачу майна 

територіальної громади міста Києва в 

оренду (нова редакція договору про 

передачу майна територіальної громади 

міста Києва в оренду від 06.05.2016      

№ 1098-1) від 15.07.2019 № 1098-2 

 

З 15.07.2019 по 

13.07.2022  

 

 


