
Оголошення 

                                       орендодавця – РВ ФДМ України 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, 

орендна плата 

(грн..) 

Максимально 

можливий строк 

оренди 

Мета використання 

1. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02125295, Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

01030, м. Київ, 

вул. Пирогова, 9, 

тел. 221-99-33 

нерухоме майно - 

частина 

нежитлового 

приміщення в холі 

навчального 

корпусу 

02125295.82.РБ

УВЦЛ019 

м. Київ, 

вул. Тургенівська, 8-14 
3,00 

49 159,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торгівельного об'єкту 

з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

2. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02125289, Київський 

національний лінгвістичний 

університет, 

 03680, м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 

73; тел. 528-83-62 

нерухоме майно - 

частина 

нежитлового 

приміщення на 1-

му поверсі будівлі 

гуртожитку № 3 

02125289.1.ЕТ 

СОЦС016 

м. Київ, 

вул. Феодосійська, 

8/13 

2,00 

18 114,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення автомату 

з продажу питної 

води 

3. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02125289, Київський 

національний лінгвістичний 

університет, 

 03680, м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 

73; тел. 528-83-62 

нерухоме майно - 

частина 

нежитлового 

приміщення на 1-

му поверсі будівлі 

гуртожитку № 4 

02125289.1.ЕТ 

СОЦС015 

м. Київ,  

вул. М. Мишина, 

15/17 

2,00 

19 856,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення автомату 

з продажу питної 

води 

4. 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

16466350, Державне 

підприємство 

«Укркомунобслуговування, 

м. Київ-150, 

вул. Предславинська, 51, 

тел. 529-42-84 

нерухоме майно - 

нежитлові 

приміщення на 

дев'ятому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

16466350.2.ХВ 

ЮЯШЖ382 

м. Київ, 

 бул. Лесі Українки, 26 
1000,00 

18 498 660,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 р. 

1 рік 

Розміщення суб'єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

5. 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

33148732, 195 Центральна 

база державної спеціальної 

служби транспорту 

(військова частина Т0710), 

м. Київ, 

вул. Магнітогорська, 5, 

тел. 207-50-48 

нерухоме майно - 

нежитлові 

приміщення 

будівлі «Чайна» 

- 
м. Київ, вул. 

Магнітогорська, 5 
212,30 

2 346 800,00 грн. 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торгівельного об'єкту 

з продажу 

непродовольчих 

товарів, алкогольних 

та тютюнових 

виробів 


