
15 січня 2016 року 
відбудеться конкурс  з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву  про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких  буде залучено  

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди. 
 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для 
погодження договору оренди (за заявою від сторонньої організації). 

№ 
Назва об’єкту 

оцінки 
Площа 
кв.м 

Адреса об’єкта 
оцінки 

Балансоутримувач 
Орієнтовна 
дата оцінки 

1 
частина даху та 

технічного 
поверху 

21,90 
кв.м. (в 
т.ч. 4,50 
кв.м. та 
17,40 
кв.м.) 

м. Київ, бул. 
Чоколівський, 13  

Національний інститут стратегічних 
досліджень 

30.11.2015 

 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати для укладання договору оренди. 

№ 
Назва об’єкту 

оцінки 
Площа 
кв.м 

Адреса об’єкта 
оцінки 

Балансоутримувач 
Орієнтовна 
дата оцінки 

1 

частина 

клінкерного 
замощення 
території 

2,00 
м. Київ,  

вул. Лаврська, 9 
Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник 

31.12.2015 

2 
нежитлове 
приміщення 

138,90 
м. Київ,  

вул. Тарасівська, 
21  

Генеральна дирекція з обслуговування 
іноземних представництв 

31.12.2015 

3 

частина 

нежитлового 
приміщення 

4,00 

м. Київ,  
вул. 

Солом'янська,  
20-б 

Київська державна академія водного 

транспорту ім. гетьмана Конашевича-
Сагайдачного 

31.12.2015 

4 
частина 

нежитлового 
приміщення 

4,00 
м. Київ,  

вул. 
Солом'янська, 20 

Київська державна академія водного 
транспорту ім. гетьмана Конашевича-

Сагайдачного 
31.12.2015 

 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для 

продовження  договору оренди. 

№ 
Назва об’єкту 

оцінки 
Площа 
кв.м 

Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата оцінки 

1 
частина 

нежитлового 
приміщення 

11,90 
м. Київ,  

п-т Повітрофлотський, 94 
ДП "Завод 410 цивільної 

авіації" 
31.01.2016 

2 
нежитлове 
приміщення 

29,10 
м. Київ,  

п-т Повітрофлотський, 94 
ДП "Завод 410 цивільної 

авіації" 
31.01.2016 

3 
частина 

нежитлового 
приміщення 

4,00 
м. Київ,  

с. Пирогів 

Національний музей 
народної архітектури та 

побуту України 
31.12.2015 

4 
нежитлове 
приміщення 

1193,40 
м. Київ,  

вул. Гарматна, 51-А 
Національний авіаційний 

університет 
31.01.2016 

5 
нежитлове 
приміщення 

95,00 
м. Київ,  

вул. Ніжинська, 29 Д 
Національний авіаційний 

університет 
31.12.2015 

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. 
Києву конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.    

До підтвердних документів  належать : 
    - заява на участь у конкурсі (за встановленою формою);  
    - копія установчого документа претендента; 
  - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють у штатному складі та яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
           - письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими  підписами;  
  - копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України;  
   - інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково 
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо). 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо 
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну  виконання робіт, 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.  

Термін виконання робіт  – до 5 календарних днів. 
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних 

документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: "На конкурс з відбору суб'єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться “15” січня 2016р.". 



Конкурс відбудеться 15 січня 2016р. об 11.00 в регіональному відділенні Фонду державного майна 
України по м. Києву за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50-г, тел. для довідок: 281-00-32. 

Документи приймаються до 12-30 11 січня 2015р. за адресою: м. Київ, бульвар  
Т. Шевченка, 50-г, кім. 108. Тел. для довідок: 281-00-32. 

 


