
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 

(назва, код за ЄДРПОУ, 

юридична адреса, контактний 

телефон) 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

Найменування 
Реєстровий 

номер майна 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, м2 

Вартість майна 

за незалежною 

оцінкою, грн., 

орендна плата, 

грн. 

Максимальн

о можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Державний вищий навчальний 

заклад «Київський коледж 

транспортної інфраструктури» 

01118353, 

провулок Островського, 

буд. 16, м.Київ, 03035 

(044) 465-27-65 

нерухоме майно – 

нежилі 

приміщення в 

будівлі 

спортивного 

корпусу 

- 
м. Київ,  

вул. Івана Франка, 26а 
168,30 

3311000,00 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

фізкультурно-

спортивного закладу, 

діяльність якого 

спрямована на 

організацію та 

проведення занять 

різними видами спорту 

(змішаними 

єдиноборствами), 

погодинно, 12 годин на 

місяць 

2 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

Державне підприємство 

«Державний науково-дослідний 

та проектно-вишукувальний 

інститут 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІ

Я», 

код за ЄДРПОУ 04653199, 

01133,  м. Київ, 

бульвар Лесі Українки, 26 

тел. (044) 285-08-97 

Нерухоме майно 

– нежитлове 

приміщення на 

сьомому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

04653199.1.ХВ

ЮЯШЖ532 

м. Київ, 

бул. Лесі Українки, 26 
16,30 

298 090,00 грн. 

станом на 

30.06.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення офісу 

3 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

Державне підприємство 

«Національна енергетична 

компанія «Укренерго», 

код за ЄДРПОУ 00100227, 

01032, м. Київ, 

вул. Симона Петлюри, 25 

тел. (044) 238-30-15 

Нерухоме майно 

– частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

00100227.1.ФД

ЛЛНХ054 

м. Київ, 

вул. С. Петлюри, 25 
2,00 

31 010,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

1 рік Розміщення банкомату 

 



4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський професійно-

педагогічний коледж імені 

Антона Макаренка, 

код за ЄДРПОУ 02500735, 

01135, м. Київ, 

вул. В’ячеслава Чорновола, 24 

тел. 236-11-11 

Нерухоме майно 

– нежитлове 

приміщення  на 

другому поверсі 

учбово-

лабораторного 

корпусу 

02500735.1.ШЯ

МДОР005 

м.Київ, 

вул. В’ячеслава Чорновола, 

24 

70,00 

1 048 000,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення їдальні, яка 

не здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи у навчальному 

закладі 

 

 

 

 

 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (до 

02.11.2016)  за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50-Г, кім. 107, тел. 281-00-18. 

Заяви надаються в окремому 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”. 

 

 

 

 

 

 

 


