
Оголошення 

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  

(код за ЄДРПОУ, назва, 

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., 

орендна плата, 

 грн. 

Максимал

ьно 

можливий 

строк 

оренди 

Мета використання 

1 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

19036779  Київська державна 

академія водного транспорту 

імені гетьмана Петра 

Конашевича - Сагайдачного; 

04071, м.Київ, вул. Фрунзе, 9 

тел. (044)4825137 

 

нерухоме майно – 

нежитлові 

приміщення на 

першому поверсі  

навчального корпусу 

19036779.7.АААБИ

Д163 

м. Київ,                          

 вул. Братська, 12 
91,70 

1 269 580,00 

станом на 

31.03.2016 

 

4231,93 

березень м-ць 

 

2 роки 11 

місяців 

 

Розміщення буфету, 

який не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи у 

навчальному закладі 

2 

Державне 

космічне 

агентство 

України 

Державне підприємство 

виробниче об’єднання 

ЄДРПОУ 14309669, 03680,           

м. Київ, 

вул. Гарматна, 2 

тел. (044) 4563848 

 

нерухоме майно – 

нежитлові  

приміщення в будівлі 

виробничого корпусу 

№1  

АААГБВ 718 
м. Київ,  

вул. Гарматна, 2 
116,8 

1 189 420,00 

станом на 

30.04.2016 

 

14867,75 

квітень м-ць 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

виробництва 

радіоелектронних 

систем  

(інше 

використання) 

№ 

п/п 

Назва органу 

управління 

Балансоутримувач  

(код за ЄДРПОУ, назва, 

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., 

орендна плата, 

 грн. 

Максимал

ьно 

можливий 

строк 

оренди 

Мета використання 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02928433,  

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, 03680, м. Київ,  

вул. Фізкультури, 1,  

(044) 287-54-52, 287-61-05 

Частина нежитлового 

приміщення  

будівлі гуртожитку № 

2 

02928433.1.ТЖФК

ДЖ009 

м. Київ, провулок 

Майкопський, 4А 
0,25 

3570,00  

станом на 

31.05.2016 

 

119,00 

травень м-ць 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги 

з доступу до 

Інтернет 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02928433,  

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, 03680, м. Київ,  

вул. Фізкультури, 1,  

(044) 287-54-52, 287-61-05 

Частина нежитлового 

приміщення  

будівлі гуртожитку № 

2 

02928433.1.ТЖФК

ДЖ010 

м. Київ, провулок 

Майкопський, 4Б 
0,25 

3570,00  

станом на 

31.05.2016 

 

119,00 

травень м-ць 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги 

з доступу до 

Інтернет 

 

Заяви про оренду приймаються до 01.09.2016  за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 50Г, кім.107, тел.281-00-18, у 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”. 


