
Оголошення від 07.12.2015 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. 

Максималь
но 

можливий 
строк 

оренди 

Мета використання 

1 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний технічний 

університет України, 

ідентифікаційний код 02070921, 

м.Київ, 

пр-т Перемоги, 37, 

 

Тел 236-79-89 

Нерухоме 

майно – 

нежитлове 

приміщення  

02070921.1.Б

ДЧАХЯ048 

м. Київ,  вул. 

Верхньоключова, 1/26 
16,00 

164000,00 грн. 

 станом на 

30.09.2015р. 

1 рік 

Розміщення 

торгівельного 

об`єкту з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

(12,00 кв.м.),  та 

торговельного 

об`єкту з продажу 

непродовольчих 

товарів (4,00 кв.м.). 

2 

Державна 

служба 

статистики 

України 

 

Головне управління регіональної 

статики; 

код ЄДРПОУ21680000; 01601, м. 

Київ, 

 вул. Шота Руставелі, 3 

 тел. 287-24-22, 235-37-39 

 

 

Нерухоме 

майно 

  

 

21680000.1.А

ААДЕЖ528 

м. Київ, вул. 

Еспланадна, 4-6 

на першому поверсі  

9-ти поверхової 

адміністративної будівлі 

(кім.102,103) 

20,20 

 

359 580,00 грн. 

станом на 

31.08.2015р 

2 роки 11 

місяців 

 

Розміщення: 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується 

для проведення 

підприємницької 

діяльності 

 

3 

Державне 

управління 

справами 

Національна академія державного 

управління при Президентові 

України 

код за ЄДРПОУ 23696843, 03057, 

м. Київ,  

вул. Ежена Потьє, 20  

тел. (044) 48121551 

Нежитлове 

приміщення у 

будівлі 

навчально – 

лабораторного 

корпусу№1 

- 

м. Київ, 

вул. Ежена Потьє, 20  

 

 

47,00 
745760,00 станом на 

30.09.2015 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення буфету, 

який не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи, у 

навчальному закладі 

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Київський національний 

університет технологій та дизайну 

 код ЄДРПОУ 02070890, вул. 

Немировича-Данченка, 2,      

м.Київ, 01011 

тел. 044- 256-84-23 

 

Нерухоме 

майно  - 

частина 

нежитлового 

приміщення 

 

02070890.1.Д

ШФДХХ004 

м. Київ,           

вул. Немировича-

Данченка, 2, на 1-му 

поверсі навчального 

корпусу №4 

2,00 

 

27200,00 грн. станом 

на 30.09.2015р 
1 рік 

Розміщення  

терміналу 

самообслуговування 

банку 



 
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». 

 

5 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Коледж інформаційних технологій 

та землевпорядкування 

Національного авіаційного 

університету 

 код ЄДРПОУ 02570575,  

вул. Дружківська, 6      

м.Київ, 03113 

тел. 044- 400-73-79 

 

Нерухоме 

майно  - 

частина 

нежитлового 

приміщення 

 

01132330.3.К

АТГНП073 

м. Київ,           

вул. Дружківська, 6А, на 

4-му поверсі будівлі 

гуртожитку №2 

2,00 

 

17790,00 грн. станом 

на 30.09.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення (пральні 

машини 

самообслуговуванн

я). 

 


