
Оголошення від 21 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 

 

Олімпійський коледж  

імені Івана Піддубного 

 код ЄДРПОУ 02125315,  

вул. Матеюка, 4,      

м.Київ, 02156 

тел. 044-513-98-64 

 

Нерухоме 

майно  - 

частина 

нежитлового 

приміщення 

 

02125315.1.Ч

ГЧХЛВ002 

м. Київ,           

вул. Матеюка, 4, на 

першому поверсі 

учбового корпусу 

33,50 

 

686300,00 грн. 

станом на 

30.09.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення буфету, 

який не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи у 

навчальному закладі 

2. 

Міністерство 

освіти і науки 

України   

Національний університет 

харчових технологій, 

 код за ЄДРПОУ 02070938,  

01033,  м. Київ, вул. 

Володимирська, 68,  

тел. 289-95-55 

Нерухоме 

майно –   

частина 

нежитлового 

приміщення   

02070938.28.

ГТАДСП027 

м.Київ, пр-т Науки, 26 

(шостий поверх 

гуртожитку №5) 

1,00 
 10340,00 грн. 

станом на 30.09.2015 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

провайдера 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

доступу до Інтернет 

3. 

Державний 

комітет 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

ДП «Державне спеціалізоване 

підприємство «Техніка»,  

код за ЄДРПОУ 02473145,  

04053, Київ, вул.Обсерваторна, 

25,  

тел/факс 272-1090 

Нерухоме 

майно –  

частина 

нежитлового 

приміщення   

 

- 

м.Київ, 

вул.Обсерваторна, 25 (на 

5-му поверсі 6-и 

поверхової будівлі) 

 

27,2 
  326532,00 грн. 

станом на 30.09.2015  

2 (два) роки 

11 місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 


