
Оголошення 

                                       орендодавця – РВ ФДМ України по м.Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких 

надійшли заяви 
 

 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (20.09.2017) за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-Г, 

кім.107, тел.281-00-18 в 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”. 

№ 

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 

02070884, 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», 

03680, м. Київ, 

пр-т Перемоги, 54/1, 

тел. (044) 456-50-55,             

факс (044) 226-25-73 

Нерухоме 

майно-

нежитлові 

приміщення 

- 

м. Київ,  

вул. Львівська площа, 14, 

антресоль 1-го поверху, 

літера А (29,1 кв.м), 1-й 

поверх літера А  

(46,80 кв.м) 

75,9 

1634450 

станом на 

31.07.2017 

2 роки             

11 місяців 

 

Розміщення кафе, що 

не здійснює продаж 

товарів підакцизної 

групи 

2 

Державне 

управління 

справами  

23696843,  

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України, 03057, 

м. Київ,  

вул. Е. Потьє, 20,  

тел./факс 481-21-51; 481-21-55 

Нерухоме 

майно-частина 

даху будівлі 

навчально-

лабораторного 

корпусу №1 

23696843.2.ГК

ОТРА006 

м. Київ,  

вул. Е.Потьє, 20 
15,00 

343690 

станом на 

30.06.2017 

2 роки             

11 місяців 

 

Розміщення 

технічних засобів та 

трьох антен 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

рухомого 

(мобільного) зв’язку  

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070921,  

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського», 03056, м. Київ,  

пр-т Перемоги, 37,  

тел./факс 204-82-82; 204-97-88 

Нерухоме 

майно-частина 

нежитлового 

приміщення, 

підвалу, будівлі 

гуртожитку № 3 

- 
м. Київ,  

вул. Янгеля Академіка, 22 
4,0 

41200 

станом на 

30.06.2017 

1 рік 

 

Розміщення суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

4 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України  

16466350,  Державне 

підприємство 

«Укркомунобслуговування», 

03150,  м. Київ,                       

вул. Предславинська, 51 

тел. 529-42-84, 529-82-39 

нерухоме майно 

– нежитлове 

приміщення  

- 
м. Київ,  

вул. Ділова, 24 
38,60 

600300,00 

станом на 

30.06.2017 

 

1 рік 

 
Розміщення складу   


