
 

 

Оголошення від 14 грудня 2015 року орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 

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

 
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». 

 

№ 
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. 

Максималь
но 

можливий 
строк 

оренди 

Мета використання 

1 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

00493706, Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування України, 

03041, м. Київ,  

вул. Героїв Оборони, 15,  

(044) 527-82-54, 527-82-42 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому 

поверсі 

учбового 

корпусу № 10 

00493706.2.Ц

ГЧВФИ126 

м. Київ,  

вул. Героїв Оборони, 11 
3,00 

37118,25 станом на 

30.06.2015 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

00493706, Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування України, 

03041, м. Київ,  

вул. Героїв Оборони, 15,  

(044) 527-82-54, 527-82-42 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому 

поверсі 

учбового 

корпусу № 12 

00493706.2.Ц

ГЧВФИ137 

м. Київ,  

вул. Полковника 

Потєхіна, 16 

3,00 
31000,00 станом на 

30.06.2015 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

00493706, Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування України, 

03041, м. Київ,  

вул. Героїв Оборони, 15,  

(044) 527-82-54, 527-82-42 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому 

поверсі 

учбового 

корпусу № 11 

00493706.2.Ц

ГЧВФИ127 

м. Київ,  

вул. Героїв Оборони, 12в 
3,00 

38200,00 станом на 

30.06.2015 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 


