
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 (21.06.2017) 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 

02125295, Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова,  

01601 м. Київ,  

вул. Пирогова, 9, 

тел. 235-90-18 

нерухоме майно 

–частина 

нежитлового 

приміщення 

першого 

поверху будівлі 

навчального 

корпусу 

- 
м. Київ,  

 вул. Тургенєвська, 8-14 
2, 00 

36 000, 00 грн. 

станом на 

28.02.2017 р. 

2 роки  

11 місяців  

Розміщення 

банкомату 

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02125295, Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова,  

01601 м. Київ,  

вул. Пирогова, 9, 

тел. 235-90-18 

нерухоме майно 

– частина 

нежитлового 

приміщення 

першого 

поверху будівлі 

навчального 

корпусу 

- 
м. Київ,  

 вул. Пирогова, 9 
2, 00 

36 000, 00 грн. 

станом на 

28.02.2017 р. 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

банкомату 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02928433, Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту України, 

адреса: 

вул. Фізкультури, 1,  

м. Київ, 03680,   

тел. (044) 2275452 

Нежитлові 

приміщення 

02928433.1. 

ТЖФКДЖ012 

м. Київ,  

вул. Фізкультури, 1, 

(у навчальному корпусі №7, 

приміщення на 1му та  

4му поверсі) 

37,5 

699 000, 00 грн. 

станом на 

31.03.2017 р. 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення суб’єктів 

господарювання , що 

діють на основі 

приватної власності і 

проводять 

господарську 

діяльність з медичної 

практики  


