
        

Оголошення 

                                       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, 

орендна плата 

(грн.) 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета використання 

1 

Міністерство 

охорони 

здоров'я 

України  

 

02010787,  Національний 

медичний університет імені              

О.О. Богомольця, 01601,  м. 

Київ,                       

б-р Тараса Шевченка, 13 

тел. 234-40-62, факс. 234-92-

76 

 

нерухоме майно 

– нежитлове 

приміщення на 

цокольному 

поверсі будівлі 

стоматологічно

го корпусу  

02010787.1.АА

ААЛБ350 

м. Київ,  

вул. Зоологічна, 1 
39,10 

681 100,00 

станом на 

31.05.2017 

 

2 роки  

11 місяців 

 

Розміщення 

торговельного 

об’єкту з продажу 

непродовольчих 

товарів медичного 

призначення   

2 

Міністерство 

охорони 

здоров’я  

України 

00012925, Національний 

медичний університет ім. 

О.О.Богомольця, адреса: б-р 

Т.Шевченка, 13,             

м.Київ, 01601,  тел. (044) 

2536194, (044)234-25-51 

Нежитлові 

приміщення 

 

02010787.1. 

ААААЛБ347 

м. Київ, пр-т Перемоги, 34 

 
48,7 

875900,00 грн. 

станом на 

30.04.2017 

2 роки 11  

місяців 

розміщення 

відділення банку  

3 

Міністерство 

охорони 

здоров'я 

України  

 

02010787,  Національний 

медичний університет імені              

О.О. Богомольця, 01601,  м. 

Київ,                       

б-р Тараса Шевченка, 13 

тел. 234-40-62, факс. 234-92-

76 

 

нерухоме майно 

– нежитлове 

приміщення на 

першому 

поверсі 

гуртожитку 

№7-7а  

02010787.1.АА

ААЛБ360 

м. Київ,  

Чоколівський б-р, 39 
224,90 

3 853 200,00 

станом на 

30.06.2017 

 

2 роки  

11 місяців 

 

Розміщення їдальні, 

що не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи у 

навчальному закладі   

4 

Державна 

регуляторна 

служба 

України 

Держана регуляторна служба 

України, адреса:                                 

вул. Арсенальна, 9/11, 

 м.Київ, 01011, тел.(044) 254-

56-73 

Нежитлові 

приміщення на 

2 поверсі 

шестиповерхов

ої будівлі                       

 

- 

м. Київ, вул.Арсенальна, 

9/11 

 

155,1 

2906900,00 грн. 

станом на 

28.02.2017 

2 роки 11  

місяців 

розміщення 

громадської 

організації  

5 

Міністерство 

охорони 

здоров'я 

України  

 

22863747,  Український 

науково-практичний центр 

ендокринної хірургії, 

трансплантації ендокринних 

органів і тканин 

Міністерства охорони 

здоров'я України, 01021,  м. 

Київ,                       

нерухоме майно 

– нежитлові 

приміщення на 

п’ятому  

поверсі будівлі  

22863747.1.НЧ

ИЮЦЛ3386 

м. Київ,  

Кловський узвіз, 13-А 
118,30 

2 166 700,00 

станом на 

31.05.2017 

 

2 роки  

11 місяців 

 

Розміщення 

адміністративного 

персоналу   



 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (31.08.2017) 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”. 
 

 

Кловсткий узвіз, 13-а 

тел. 253-66-26, 

 


