
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 (29.05.2017) 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.) 

Максимальн

о можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

02070944, Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60,  

м. Київ, 01033,  

тел. (044) 239-32-94 

Нерухоме 

майно на 1-му 

поверсі в 

корпусі 

Інституту 

геології 

- 
м. Київ,  

вул. Васильківська, 90 
4,00 

58 000,00 грн. 

станом на 

28.02.2017 р. 
2 роки  

11 місяців 

Розміщення: 

платіжного термінала 

(1,0 м2); двох 

торговельних 

автоматів, що 

відпускають 

продовольчі товари 

(3,0 м2) 

809,58 грн. 

лютий м-ць 

2 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

02070944, Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60,  

м. Київ, 01033,  

тел. (044) 239-32-94 

Нерухоме 

майно на 1-му 

поверсі 

механіко- 

математичного 

факультету 

- 

м. Київ,  

просп. Академіка 

Глушкова, 4е 

4,00 

58 000,00 грн. 

станом на 

28.02.2017 р. 
2 роки  

11 місяців  

Розміщення: 

платіжного термінала 

(1,0 м2); двох 

торговельних 

автоматів, що 

відпускають 

продовольчі товари 

(3,0 м2) 

809,58 грн. 

лютий м-ць 

3 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

00301931, ДВНЗ «Київський 

коледж легкої промисловості», 

01042, м. Київ, 

вул. Івана Кудрі, 29,  

тел./факс 529-14-23 

Нерухоме 

майно – 

нежитлове 

приміщення 

на 1-му поверсі 

навчального 

корпусу 

00301931.1.Ю

ЖРПЯО005 

01042, м. Київ,  

вул. Івана Кудрі, 29 
19,60 

302 300,00 грн. 

станом на 

31.01.2017 р. 2 роки 

11 місяців 

Розміщення буфету, 

що не здійснює 

продаж продукції 

підакцизної групи, у 

навчальному закладі 
1109,06 грн. 

січень м-ць 

4 

Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

05480803, Український центр з 

контролю та моніторингу 

захворювань МОЗ України, 

04071, м. Київ,  

вул. Ярославська, 41,  

тел. 425-43-54 

Нерухоме 

майно 

05480803.1.АА

ААКЛ714 

04071, м. Київ, 

вул. Ярославська, 41 
88,20 

1 065 800,00 грн. 

станом на 

31.01.2017 р. 
1 рік 

Розміщення: 

ветеринарної аптеки 

(36,4 м2); 

ветеринарної лікарні 

(клініки) (51,8 м2) 
11489,78 грн. 

січень м-ць 


