
                                                          

 

          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  

(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, грн., 

 орендна плата, 

грн. 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

00294349,  

Державне підприємство 

«Український науково-дослідний і 

проектно-конструкторський 

інститут будівельних матеріалів 

та виробів «НДІБМВ»,  

04080, м. Київ,  

вул. Костянтинівська, 68,  

(044) 425-56-32, 485-23-39 

Нежитлове 

приміщення  

на четвертому 

поверсі будівлі  

00294349.1.АА

АДДЛ116 

 

м. Київ,  

вул. Костянтинівська, 

68 

45,50 

551700,00 

станом на 

30.04.2016 

 

2758,50 

квітень м-ць 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

фірмового магазину 

вітчизняного 

промислового 

підприємства-

товаровиробника, 

крім того, що 

виробляє товари 

підакцизної групи 

№ 

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, грн., 

орендна плата, 

грн. 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

2 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02928433,  

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, 03680, м. Київ,  

вул. Фізкультури, 1,  

(044) 287-54-52, 287-61-05 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

будівлі 

гуртожитку № 3 

02928433.1.ТЖ

ФКДЖ011 

м. Київ, провулок 

Кустанайський, 5 
0,25 

2695,00  

станом на 

31.05.2016 

 

89,83 

травень м-ць 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги 

з доступу до 

Інтернет 

3 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02928433,  

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, 03680, м. Київ,  

вул. Фізкультури, 1,  

(044) 287-54-52, 287-61-05 

Частини 

нежитлового 

приміщення  

будівлі 

гуртожитку № 1 

02928433.1.ТЖ

ФКДЖ008 

м. Київ, провулок 

Кустанайський, 7 
0,50 

5390,00  

станом на 

31.05.2016 

 

179,67 

травень м-ць 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги 

з доступу до 

Інтернет 

4 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

02928433,  

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, 03680, м. Київ,  

вул. Фізкультури, 1,  

(044) 287-54-52, 287-61-05 

Частини 

нежитлового 

приміщення  

будівлі 

гуртожитку № 5 

02928433.1.ТЖ

ФКДЖ013 

м. Київ,  

вул. Кустанайська, 9 
0,50 

5390,00  

станом на 

31.05.2016 

 

179,67 

травень м-ць 

2 роки  

11 місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги 

з доступу до 

Інтернет 

 

Заяви про оренду приймаються до 30.08.2016  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”. 


