
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  

(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. 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут», 

код за ЄДРПОУ 02070921, 

03056, м. Київ, 

проспект Перемоги, 37 

тел. (044) 236-79-89 

Нерухоме майно 

-нежитлові 

приміщення на 

шостому поверсі 

будівлі 

навчального 

корпусу №2 

02070921.1.Б

ДЧ АХЯ024 

м. Київ,  

вул. Політехнічна, 33 
144,10 

2 011 000,00 грн. 

станом на 

31.05.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Виконання науково-

дослідних робіт 

2 

Державний 

комітет 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

Національна телекомпанія 

України, 

код за ЄДРПОУ 23152907, 

04119, м.Київ,  

вул. Мельникова, 42 

тел. 481-43-86 

Нерухоме майно 

нежитлові 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

- 
м.Київ,  

вул. Мельникова, 42 
170,20 

2 883 539,00 грн. 

станом на 

31.08.2016 p. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення їдальні, яка не 

здійснює продаж товарів 

підакцизної групи 

3 

Міністерство 

внутрішніх 

справ України 

Центральний госпіталь 

МВС України, 

код за ЄДРПОУ 08735882, 

04116, м. Київ,  

вул. Бердичівська, 1, 

тел. 481-56-01 

Нерухоме майно 

– частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

харчоблоку 

08735882.2.С

В ЖЛАК002 

м. Київ,  

вул. Бердичівська, 1 
5,00 

75 290,00 грн. 

станом на 

31.05.2016 р. 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення торпвельного 

об'єкта з продажу 

продовольчих товарів, що 

не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи 

(погодинне використання 

20 годин в місяць) 

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення до 20.10.2016 включно 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”. 

 


