
Додаток 4 
Оголошення від 18.01.2016 року орендодавця – РВ ФДМ України по м.Києву  

про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
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. 

Міністерство 
охорони 
здоров’я 
України 

02011976,  
Національний інститут раку, 

03022, м. Київ,  
вул. Ломоносова, буд. 33/43, 

(044) 259-70-57 

Нежитлове 
приміщення на 

першому 
поверсі будівлі 
центрального 

теплового 
пункту (літ. Ц) 

02011976.1.НЧ
ИЮЦЛ3737 

м. Київ,  
вул. Ломоносова, 33/43 

151,20 
992400,00 
станом на 
31.10.2015 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення 
опалювального 
устаткування 

2 

Державна 
фіскальна 

служба 
України 

39292197, Державна фіскальна 
служба України, 04655, м. Київ, 

Львівська пл., 8,  
(044) 481-18-50, 272-51-59  

Нежитлові 
приміщення на 

першому 
поверсі будівлі 

38516786.6.АА
АДЕД391 

м. Київ,  
вул. Верховинна, 9 

51,60 
552700,00 
станом на 
31.10.2015 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення їдальні, 
яка не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 

3 
Міністерство 
освіти і науки 

України  

Київський професійний ліцей 
транспорту, 

 код за ЄДРПОУ 02544555,  
02092,  м. Київ, вул. 
Машиністівська, 1Б,  

тел. 568-94-00 

Нерухоме 
майно –  
частина 
споруди 

розбірного 
металевого 

ангару 

02544555.45.А
ААБИГ614 

м.Київ, вул. 
Машиністівська, 1-Б 

144,00 
 584392,00 грн. 

станом на 
31.10.2015 

2 /два/ роки  
11 

/одинадцять/ 
місяців 

Розміщення 
виробництва 
будівельних виробів 
з пластмаси  

4 

Міністерство 
освіти і науки 

України 

Київський національний 
університет технологій та 

дизайну 
код ЄДРПОУ 02070890; 01011, 

м. Київ, 
вул.Немировича-Данченка, 2 

 тел. 044-256-84-23 

Нерухоме 
майно 02070890.1.Д

ШФДХХ001 

м. Київ,    
вул. Немировича-

Данченка, 2,  
на 1-му поверсі 

(навчальний корпус №1 ) 

45,00 
698830,00 грн. 

станом на 
30.09.2015р 

1 рік 

Розміщення:  
Цеху з 

індивідуального 
пошиву взуття 

5 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

Національний технічний 
університет харчових технологій, 

ЄДРПОУ 02070938, 01033, м. 
Київ, вул. Володимирська, 68. 

Нерухоме 
майно - 
частина 

приміщення 
першого 
поверху 

гуртожитку № 
4 

02070938.28.Г
ТАДСП026 

м. Київ, проспект Науки, 
36,. 5,00 51 900,00 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 
здійснює побутове 
обслуговування 

населення 

6 
Міністерство 
освіти і науки 

України  

Київське вище професійне 
училище будівництва і 

архітектури, 
 код за ЄДРПОУ 05536739, 

03164,  м. Київ, вул. 
Клавдіївська, 22,  
тел. 424-81-09 

Нерухоме 
майно –  
частина 

нежитлового 
приміщення 

котельні  
площею 69,60 

кв.м. та 
виробничий 
майданчик 

площею 48,80 
кв.м. 

- 
м.Київ, вул. Клавдіївська, 

22 
118,40 

 592065,00 грн. 
станом на 
31.10.2015 

2 /два/ роки  
11 

/одинадцять/ 
місяців 

Розміщення 
твердопаливних 
котлів та 
налагодження 
постачання теплової 
енергії, що 
вироблятиметься з 
альтернативних 
джерел енергії  

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0+%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+33%2F43,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.3895949,30.4810197,17z/data=!4m2!3m1!1s0x40d4c8dcc09bcfb7:0x2e2f9eaec3c96e
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0,+9,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4529813,30.3808914,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4cc89e60e7969:0x76d10f6fb58ac834
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+1%D0%91,+1B,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4434756,30.6731516,17z/data=!4m2!3m1!1s0x40d4dad3346d3239:0x48b6be23fa88b3ca
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,+2,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4320514,30.5373792,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4cf08cef4c23f:0x69324e07f4ebbd53
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.+%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,+36,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.3938814,30.5285683,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4c8ad51b99673:0xe8d9366c3d87b8c6
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+22,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+03164/@50.4787126,30.3458292,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4ccce81c9985d:0x541fea544fefac00


7 

Міністерство 
внутрішніх 

справ 
 України 

Центрального госпіталю МВС 
України, код за ЄДРПОУ 

08735882,  04116, м.Київ, вул. 
Бердичівська, 1 
Тел. 481-56-01 

Нерухоме 
майно – 

нежитлове 
приміщення  

08735882.2. 
СВЖЛАК015 

На 1-му поверсі 
лікувального корпусу за 
адресою: м.Київ, вул. 

Бердичівська, 1 

18 
267600,00 
станом на 

30.09.2015р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення аптеки, 
що реалізує готові 

ліки 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+1,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.4588998,30.4774377,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4ce7e9f951601:0xb27a8209ebbe0a0e



