
Оголошення 

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

надійшли заяви 
 

 

 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  

(до 25.04.2017) за адресою:    м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50-Г, кім. 107, тел.: 281-00-18. 

Заяви надаються в окремому 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 

00193602,  

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Київський механіко-

технологічний коледж»,  

02090, м. Київ,  

вул. Харківське шосе, 15,  

296-70-59, 559-37-00 

Нерухоме 

майно –частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому 

поверсі 

навчального 

корпусу 

00193602.101.Х

ХУЖНЕ022 

м. Київ,  

вул. Харківське шосе, 15 
48,50 

584900,00 станом 

на 30.11.2016 

 

1949,67 

листопад м-ць 

2 роки  

11 місяців  

 

Розміщення їдальні, 

що не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи  

у навчальному 

закладі 

2. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

Об’єднання ветеринарної 

медицини в м. Києві,  

00699715,  

вул. Волинська, 12, м.Київ, 

03151 

 (044) 245-78-02 

нерухоме майно 

– нежитлові 

приміщення  

00699715.1.БЕ

ММЛЦ072 

м. Київ,     

вул. Волинська, 12, на 

 1-му поверсі будівлі 

 

60,30 

    790412,00 

станом на 

31.12.2016 

 

9880,15 

грудень м-ць 

 

2 роки 11 

місяців 

 

Розміщення 

ветеринарної клініки  

3. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

03566044,  

Державний навчальний 

заклад «Київський центр 

професійно-технічної 

освіти»,  

03062, м. Київ,  

вул. Чистяківська, 24,  

400-01-24 

Нерухоме 

майно на 

другому поверсі 

учбового 

корпусу 

03566044.58.А

ААБИД374 

м. Київ,  

вул. Чистяківська, 24 
67,60 

710 000,00 

станом на 

31.12.2016 

 

197,22 

грудень м-ць 

2 роки  

11 місяців  

 

Розміщення курсів з 

навчання водіїв 

автомобілів 

(погодинно –  

24 год./міс.) 


