
Оголошення 

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

 

№ 

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 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1. 
Державне агентство 

водних ресурсів 

України 

Бортницьке міжрайонне 

управління водного 

господарства вул. Гаркуші 

М.А., код ЄДРПОУ 

01033987, вул. 

Воровського, 1, Київська 

вул., Бориспільський 

район, с. Рогозів, 

тел. 563-12-37 

Нерухоме майно 
01033987.1.А 

ААБГВ300 

м. Київ 

вул. Леніна, 34, 

(площадка із 

залізобетонних 

плит (інвентарний 

номер 10331434) 

700,00 

1589880,00 грн. 

станом на 

30.11.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення офісу на 

площі 72,00 кв.м.; 

розміщення складу на 

площі 628,00 кв.м. 

2. 
Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний авіаційний 

університет, код за 

ЄДРПОУ 01132330, 

03058, м. Київ, проспект 

Космонавта Комарова, 1; 

тел. 406-76-60 

Нерухоме майно – 

частина нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

гуртожитку №5 

- 

м.Київ,                 

вул. Борщагівська, 

193 

1,00 

10200,00 грн. 

станом на 

30.11.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

платіжного терміналу 

3. 
Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний університет 

харчових технологій, 

код за ЄДРПОУ 02070938, 

01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, 68, 

тел. 289-95-55 

Нерухоме майно - 

частина внутрішньої 

поверхні стіни 

нежилого 

приміщення третього 

поверху гуртожитку 

№1 

05536739.68.

АААБИД927 

м.Київ, вул. Велика 

Китаївська, 92/98 
1,00 

13950,00 грн. 

станом на 

31.10.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

провайдера 

телекомунікацій, 

який надає послуги з 

доступу до Інтернет 

4. 

Міністерство 

внутрішніх справ 

України 

Державна установа 

«Територіальне медичне 

об'єднання Міністерства 

внутрішніх справ України 

по місту Києву», 

код за ЄДРПОУ 37027405, 

04050, м. Київ, вул. 

Платона Майбороди, 19 

тел. 483-28-51 

Нерухоме майно - 

нежитлові 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі «Госпіталь» 

загальною площею 

34,30 кв. м. 

- 

м.Київ, 

вул.Платона 

Майбороди, 17 

34,30 

558803,00 грн. 

станом на 

30.11.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

благодійної 

організації на площі, 

що не 

використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0,+34,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.3925138,30.4495785,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4c9182a93303b:0x9c3079f1fe8eb225
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+193,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4414333,30.4316203,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4cc19a660625f:0xab2201d17807c03c
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+92%2F98,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.3991844,30.5288054,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4cf4c32eac8b9:0x6be933a1a6a23888
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8,+17,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4694449,30.4737098,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4cdd9b016f0f9:0xaf7fb88a57a7f475


 

5. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

економічний університет 

ім. Вадима Гетьмана» 

код за ЄДРПОУ 02070884, 

03680, м. Київ, 

пр.Перемоги, 54;                 

тел. (044)4565055 

Частина 

нежитлового 

приміщення першого 

поверху гуртожитку 

№5 

02070884.1.Т

ДФСМД117 

м. Київ,                

пр. Перемоги, 54-А 
46,70 

583860,00 грн. 

станом на 

31.10.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

відділення банку 

6. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський технікум 

електронних приладів 

ЄДРПОУ 21534941, м. 

Київ, вул. П. Лумумби, 17 

тел. (044) 529-12-83 

Частина вестибюлю 

учбового корпусу 

№1 

21534941.1.А

ААКЛВ605 

м. Київ,               

вул. П. Лумумби, 

17 

8,00 

18858,00 грн. 

станом на 

30.11.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення буфету, 

який не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи у 

навчальних закладах 

7. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

ідентифікаційний 

код 02070944, м. Київ, 

вул. Володимирська, 60, 

Тел 239-32-94 

Частина даху для 

розміщення 4-х 

антено-місць та 

технічного 

майданчика 

навчального корпусу 

00493712.5.Б

ЕШСНП5699 

м. Київ, 

пр-т Академіка 

Глушкова, 6 

11,00 

24564 грн. 

станом на 

30.11.2015р 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає послуги 

з рухомого 

(мобільного) зв'язку 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8,+54%D0%90,+54A,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4567249,30.4374914,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4cc30c38ac66f:0x10871f6d7be2d514
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%81%D0%B0+%D0%9B%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8,+17,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4205304,30.5329493,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4cf146c0db033:0x97761c8cb097d008
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.+%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+6,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.3796818,30.4675622,17z/data=!4m2!3m1!1s0x40d4c8e51f4355b3:0x8d6754bee587a37b

