
 
             Оголошення 

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

 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

№ 
п/п 

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач (код за 
ЄДРПОУ, назва, 

юридична адреса, 
контактний телефон) 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 

інфраструктур
и України 

21536845, 
Українське державне 

підприємство по 
обслуговуванню 

іноземних та вітчизняних 
автотранспортних засобів 

«Укрінтеравтосервіс»,  
03083, м. Київ, 
пр. Науки, 57 

тел.: (044) 524-09-99 
факс: (044) 590-10-81 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення  

корпус-модуля, 
зона СТО, літера 

Н 

21536845.1.РХ
ЦЮОГ230 

03083, 
м. Київ,  

пр. Науки, 57 
104,4 

1 939 000,00 
станом на 
31.10.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
майстерні, що 

здійснює ремонт та 
технічне 

обслуговування 
автомобілів 

2 
Міністерству 
освіти і науки 

України 

ЄДРПОУ 41820541, 
Центральний спортивний 
комплекс (філія) Комітету 
з фізичного виховання та 

спорту Міністерства 
освіти і науки України, 

 01032, м.Київ, б-р Тараса 
Шевченка, 21, тел. (044) 

234-81-08, 235-52-22 

нерухоме майно –  
частина даху 

загальною 
площею 21,20 

кв.м (2,0 кв.м – 
для розміщення 

технічних засобів 
та 19,2 кв.м – для 
розміщення 4-х 

антен) 

 01032, м.Київ, 
б-р Тараса Шевченка, 21 21,20 

654920,00 грн 
станом на 
30.09.2019 

2 роки  
11 місяців 

розміщення технічних 
засобів та 4-х антен 

оператора 
телекомунікацій який 

надає послуги 
рухомого 

(мобільного) зв’язку 

3 

Державна 
служба 

України з 
питань 

безпечності 
харчових 

продуктів та 
захисту 

споживачів 

 37100317, 
ДП «Центр охорони 

здоров’я  тварин», 01103,      
м. Київ, вул. Салтикова-

Щедріна, 2 
тел./факс 245-76-66 

Нерухоме майно 
–  нежитлові 

приміщення (блок 
приміщень з 

окремими 
входами на 1-му 

поверсі 
громадського 

будинку літ. «Ж») 

37100317.13.Л
ТКШШО019 

03151, м. Київ, вул. 
Волинська, 12 328,6 

4538600,00  
станом на 
30.09.2019 

10 років 
розміщення 

ветеринарної лікарні 
(клініки) 

4 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

 02070944, 
Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка, 01033,     
  м. Київ, вул. 

Володимирська, 60 
тел. 239-32-94, 

Нерухоме майно 
–  частина 

нежитлового 
приміщення (на 1-

му поверсі 
корпусу 

Університетської 
клініки) 

02070944.5.СЦ
ЖГХР082 

03022, м. Київ, вул. 
Ломоносова, 36 2,0 43200,00  станом 

на 30.09.2019 
2 роки 

11 місяців 

розміщення 
інформаційно-

платіжного 
терміналу 



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (24.12..2019) 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”. 
 

5 
Національна 

поліція 
України 

40108583, Головне 
управління Національної 
поліції у м. Києві, 01601, 

м.Київ, 
 вул. Володимирська, 15 

тел.: (044) 256-05-41;  

нерухоме майно –  
нежитлові 

приміщення 
(адміністративна 
будівля літ. «А») 

401088583.1.И
ДЯЕНВ036 

м. Київ,     
 вул. Голосіївська, 15 78,3 

1 653 500,00 
станом на 
30.09.2019 

2 роки 11 
місяців 

  Розміщення їдальні 
для надання гарячого 

харчування, що не 
здійснює продаж 
підакцизної групи 

6 Національний 
банк України 

00032106, Національний 
банк України, 01601,  

м. Київ,  
вул. Інститутська, 9 
тел. (044) 253-3822 

нерухоме майно – 
частина 

нежитлового 
приміщення 
(корпус № 1,     

літ. А, 
адміністративна 

будівля) 

- м. Київ,     
 вул. Інститутська, 9  2,0 

71 950,00 
станом на 
31.07.2019 

1 рік 

Розміщення 
торгівельного 
автомата, що 

відпускає продовольчі 
товари 

7 
Міністерство 
внутрішніх 

справ України 

08735882, 
Центральний госпіталь 

МВС України,  
04116, м. Київ, 

вул. Бердичівська, 1 
тел.: (044) 481-56-01 
факс: (044) 484-66-47 

нерухоме майно – 
нежитлове 

приміщення 
на 1-му поверсі 
корпусу ЦВЛК 
Центрального 

госпіталю МВС 
України 

08735882.2.СВ
ЖЛАК013 

04116, 
м. Київ,  

вул. Бердичівська, 1 
12,2 

273 200,00 
станом  

на 30.09.2019 

2 роки 11 
місяців 

Ведення медичної 
практики 

8 

Міністерство 
розвитку 
рогмад та 
територій 
України 

38283024, ДП НДІ 
будівельного 

виробництва», 03110, 
м.КиївЮ пр-т 

В.Лобановського, 51, тел. 
(044) 248-88-89, ФАКС 

(044) 248-88-84 

Нерухоме майно-
нежиле 

приміщення 
(підвал, 1-й, 2-й, 

3-й та 4-й поверхи 
лабораторного 

корпусу, літера А) 

38283024.1.ЯН
ХЖФО 011 

03110, м.Київ, пр-т 
В.Лобановського, 51 978,0 

19 848 360,00 
станом  на 
31.08.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення : 800, 
м.кв.- науково-

дослідноїустанови; 
177,9 м.кв.- суб»єкт 
господарювання, що 

здійснює проекти 
проектно-

вишукувальні, 
проектно-

конструкторські 
роботи 


