
          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 

оборони 
України 

33689922, 
Концерн 

«Війсьторгсервіс»,  
03151, м. Київ, 

вул. Молодогвардійська, 
28-А 

тел.: (044) 243-39-46 

нерухоме майно – 
нежитлові 

приміщення 
на 3-му поверсі 
будівлі складу  

літ. Л) 

33689922.33.А
АААЕВ420 

03142, 
м. Київ,  

провулок Бородянський, 3 
393,8 

6 981 680,00 
станом на 
31.08.2019 

5 років 

Здійснення 
господарської 
діяльності по 
виробництву 

хлібобулочних  
та кондитерських 

виробів 

2 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02070884, Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 
Гетьмана, 03680, м. Київ, 

пр-т Перемоги, 54/1 
тел.(044) 226-25-73; 

нерухоме майно –  
нежитлові 

приміщення   
(навчальний 

корпус 
№ 1) 

02070884.1 
ТДФСМД009 

м. Київ, 
  пр-т Перемоги, 54/1 126,5 

2 839 360,00 
станом на 
31.10.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення їдальні, 
що не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи в 
навчальних закладах 

3 
Міністерство 
освіти і науки  

України 

01275940, ДНВЗ 
«Київський коледж 

будівництва, архітектури 
та дизайну, 03049, м.Київ, 

вул. Стадіонна, 2/10 
тел. (044) 245-52-95 

нерухоме майно – 
нежитлове 

приміщення (на 1-
му  поверсі) 

- м. Київ,     
 вул. Богданівська, 10 15,0 

338 020,00 
станом на 
31.10.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення приватних 
закладів охорони 

здоров’я 
(облаштування 

стоматологічного 
кабінету)  

4 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

41330257, 
Державний університет 

інфраструктури та 
технологій,  

04071, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 9 
тел.: (044) 463-74-70 
факс: (044) 482-51-26 

нерухоме майно – 
нежитлові 

приміщення 
на 1-му та 
цокольних 

поверхах, літер 
«А» 

41330257.1.АА
АКЛГ 697 

03049, 
м. Київ,  

вул. Івана Огієнка, 19 
158,3 

2 773 200,00 
станом на 
30.11.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення їдальні, 
що не здійснює 
продаж товарів 

підакциз-ної групи, у 
закладі освіти на 

площі 143,9 кв. м та 
розміщення офісу на 

площі 14,4 кв. м 

5 
Міністерство  
освіти і науки 

України 

ЄДРПОУ 02125289, 
Київський національний 

лінгвістичний університет,  
03150, м.Київ, вул.Велика 

Васильківська, 73,  
тел. (044) 287-33-72, 287-

26-36  
факс: 287-67-88 

нерухоме майно 
загальною 

площею 20,0 м²  
(частина даху 

будівлі 
спортивного 

комплексу: 2,0 м² 
- для розміщення 

шафи з 
обладнанням 

базової станції;  
2,0 м² - для 

 м.Київ, 
вул.Предславинська, 6 20,0 

747610,00 грн 
станом на 
30.11.2019 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
технічних засобів і 

антен оператора 
телекомунікацій, які 

надають послуги 
рухомого 

(мобільного) зв’язку 



 

розміщення 2-х 
антенно-фідерних 
пристроїв, 13,0 м² 
- для розміщення 
кабельного лотка 

та частина даху 
будівлі актової 

зали: 1,0 м² - для 
розміщення 1-го 

антенно-
фідерного 

пристрою,  2,0 м² - 
для розміщення 

кабельного лотка) 

6 
Міністерство 

освіти і 
науки України 

код ЄДРПОУ 02070884, 
ДВНЗ «Київський 

національний економічний 
університет імені Вадима 

Гетьмана», 
03068, м.Київ,   

пр-т Перемоги, 54/1, 
тел. (044) 456-50-55, факс: 

226-25-73. 

нерухоме майно  - 
частина 

нежитлового 
приміщення на 1-

му поверсі 

 
м.Київ, вул.Юрія Іллєнка 

(вул.Мельникова), 81, 
літера «Д» 

6,0 
138600,00 грн 

станом на 
31.10.2019 

2 роки 
364 дні 

Розміщення 
торговельного об’єкту 

з продажу 
поліграфічної 
продукції та 

канцтоварів – 4,0 кв.м 
та розміщення 

ксерокопіювальної 
техніки для надання 

послуг із 
ксерокопіювання 

документів – 2,0 кв.м 

7 

Міністерство 
охорони 
здоров’я 
України 

 38831595, 
Державна установа 

«Інститут серця 
Міністерства охорони 

здоров’я України», 02166,      
м. Київ,                           

вул. Братиславська , 5-А 
тел. 291-61-01 

Нерухоме майно 
–  нежитлове 

приміщення (2-й 
поверх, корпус 1, 
будівля літ. «А») 

- 
    02166,  

     м. Київ,      вул. 
Братиславська, 5-А 

12,9 
237000,00  
станом на 
31.10.2019 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 

діє на основі 
приватної власності і 

провадить 
господарську 

діяльність з медичної 
практики  з 
погодинним 

використанням  -  15 
годин на місяць 

8 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

02070944, Київський 
національний університет             

ім. Тараса Шевченка, 
01033,  м. Київ, 

вул. Володимирська, 60, 
тел./факс (044) 239-32-94 

нерухоме майно –  
частина 

нежитлового 
приміщення у 

будівлі пам’ятки 
містобудування 
та архітектури 

місцевого 
значення 
Наукової 

бібліотеки імені 
Михайла 

Максимовича 

02070944.28.СЦЖ
ГХР542 

м. Київ, 
вул. Володимирська, 58 8,0 

231384,00 
станом на 
30.11.2019 

2 роки  
11 місяців 

Розміщення кавового, 
снекового автоматів 
(3,0 м2 ); розміщення 

торговельного об’єкту 
з продажу 

поліграфічної 
продукції та 

канцтоварів (3,0 м2); 
розміщення 

ксерокопіювальної 
техніки для надання 
населенню послуг з 

ксерокопіювання 
документів (2,0 м2) 



Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  (03.02..2020) 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”. 
 


