
Оголошення 
 орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заявки 

№ 
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 

Національний інститут раку; 
код за ЄДРПОУ 02011976; 

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

Нерухоме майно 
– частина 

нежитлового 
приміщення 

прохідної №1 
 

02011976.1.НЧ
ИЮЦЛ3731 м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43 7,40 

87 120,00 грн. 
станом на 

29.02.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення 
торгівельного об’єкта 

продажу продовольчих 
товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

2. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка; код за ЄДРПОУ 
02070944; 01033, м. Київ,      
вул. Володимирська, 60;        
тел. (044) 239 – 32 – 94 

Нерухоме майно 02070944.30.С
ЦЖГХР565 

м. Київ, вул. Ломоносова, 47; 
гуртожиток 4 3,00 

33 420,00 грн. 
станом на 

29.02.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення торгівельних 
автоматів, що 

відпускають продовольчі 
товари 

3. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка; код за ЄДРПОУ 
02070944; 01033, м. Київ,      
вул. Володимирська, 60;        
тел. (044) 239 – 32 – 94 

Нерухоме майно 02070944.30.С
ЦЖГХР563 

м. Київ, вул. Ломоносова, 37; 
на 1-му поверсі гуртожитку 2 3,00 

33 420,00 грн. 
станом на 

29.02.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення торгівельних 
автоматів, що 

відпускають продовольчі 
товари 

4. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка; код за ЄДРПОУ 
02070944; 01033, м. Київ,      
вул. Володимирська, 60;        
тел. (044) 239 – 32 – 94 

Нерухоме майно 02070944.30.С
ЦЖГХР562 

м. Київ, вул. Ломоносова, 35;  
на 1-му поверсі гуртожитку 1 3,00 

33 420,00 грн. 
станом на 

29.02.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення торгівельних 
автоматів, що 

відпускають продовольчі 
товари 

5. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка; код за ЄДРПОУ 
02070944; 01033, м. Київ,      
вул. Володимирська, 60;        
тел. (044) 239 – 32 – 94 

Нерухоме майно 02070944.30.С
ЦЖГХР567 

м. Київ, вул. Ломоносова, 59;  
на 1-му поверсі гуртожитку 6 3,00 

33 420,00 грн. 
станом на 

29.02.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення торгівельних 
автоматів, що 

відпускають продовольчі 
товари 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83/@50.389595,30.4810143,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4c8dcc09bcfb7:0x1672d7778699d986!2z0LLRg9C7LiDQnNC40YXQsNC50LvQsCDQm9C-0LzQvtC90L7RgdC-0LLQsCwgMzMvNDMsINCa0LjRl9Cy!3b1!3m1!1s0x40d4c8dcc09bcfb7:0xb13da8ac032eb356
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA+%E2%84%964+%D0%9A%D0%9D%D0%A3+%D1%96%D0%BC.+%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,+%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,+47,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.3885594,30.4741809,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40d4c8ddeb03f1d5:0xbc8ab116554a6e4a
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,+37,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.3877558,30.4755386,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4c8ddad5ebcd9:0xc608c0bfade06ee9!2z0LLRg9C7LiDQnNC40YXQsNC50LvQsCDQm9C-0LzQvtC90L7RgdC-0LLQsCwgMzcsINCa0LjRl9Cy!3b1!3m1!1s0x40d4c8ddad5ebcd9:0xc608c0bfade06ee9
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA+%E2%84%96+1+%D0%9A%D0%9D%D0%A3+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/@50.3890571,30.4774608,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4c8ddaa7eceb5:0xecedd4b4d2bbae82!2z0JrQvtC_0ZbQudC60LAsINCy0YPQuy4g0JzQuNGF0LDQudC70LAg0JvQvtC80L7QvdC-0YHQvtCy0LAsIDM1LCDQmtC40ZfQsiwgMDMwMjI!3b1!3m1!1s0x40d4c8ddaa8a9c7d:0xcf346e9dcdfd0ace
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA+%236+%D0%9A%D0%9D%D0%A3+%D1%96%D0%BC.%D0%A2.%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/@50.387916,30.4709883,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4c8e0ab633185:0x1ec64c994c76dbc4!2z0LLRg9C7LiDQnNC40YXQsNC50LvQsCDQm9C-0LzQvtC90L7RgdC-0LLQsCwgNTksINCa0LjRl9Cy!3b1!3m1!1s0x40d4c8e754e59219:0xec5be4c67a5d9521


 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50Г, кім.107, тел. 281-00-18, у конверті з 

написом «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». 

6. 
Міністерство 
освіти і науки 

України 

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка; код за ЄДРПОУ 
02070944; 01033, м. Київ,      
вул. Володимирська, 60;        
тел. (044) 239 – 32 – 94 

Нерухоме майно 02070944.30.С
ЦЖГХР568 

м. Київ, вул. Ломоносова, 61;  
на 1-му поверсі гуртожитку 7 3,00 

33 420,00 грн. 
станом на 

29.02.2016 р. 

2 роки 11 
місяців 

Розміщення торгівельних 
автоматів, що 

відпускають продовольчі 
товари 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA+%E2%84%96+7+%D0%9A%D0%9D%D0%A3+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/@50.3874665,30.4701783,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x40d4c8e0b3f1f86d:0x65e593ef664f48e!2z0LLRg9C7LiDQnNC40YXQsNC50LvQsCDQm9C-0LzQvtC90L7RgdC-0LLQsCwgNjEsINCa0LjRl9Cy!3b1!3m1!1s0x40d4c8e0b12490cf:0x96b7cd99d75f7e90

