
18  січня 2016 року 
Відбудеться низка конкурсів  з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про оголошення повторного 
конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення 

незалежної оцінки об'єкту приватизації 
 

Мета проведення незалежної оцінки – для продажу нежилого будинку на аукціоні.   
Замовником звіту виступає Регіональне відділення ФДМ України по м. Києву. 
Об'єкт оцінки:  

Нежилий будинок площею 141,7 кв.м. за адресою: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 4, літера В.  
Місце розташування земельної ділянки: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 4, літера В. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 
Дата оцінки: 31.12.2015р. 

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. 

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт необхідно зазначити в єдиній одиниці виміру - 
календарних днях. 

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 «21» січня 2016 р.". 

Конкурс відбудеться 21 січня 2016р. о 16-00  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 18 січня 2016р. за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 
50-г, кім. 108. Тел. для довідок: 281-00-32. 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про оголошення конкурсу з 
відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення 

незалежної оцінки об’єкту приватизації 
 

Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом продажу на 
аукціоні.   

Замовником звіту виступає Регіональне відділення ФДМ України по м. Києву. 
Об’єкт оцінки:  
нежилі приміщення загальною площею 43,3 кв.м. за адресою: м. Київ, вул.. Голосіївська, 8, 

літера А, які знаходяться на балансі Комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) — без земельної ділянки 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) — ні 
Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2015р. 
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. 

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт необхідно зазначити в єдиній одиниці виміру – 
календарних днях. 

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 «21» січня 2016р.». 

Конкурс відбудеться 21 січня 2016р. о 15-00  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 18 січня 2016р. за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 
50-г, кім. 108. Тел. Для довідок: 281-00-32. 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про оголошення конкурсу з 
відбору суб'єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення 

незалежної оцінки об'єкту незавершеного будівництва  
 

Мета проведення незалежної оцінки – Для визначення збитків, що призвели до завдання 

майнової шкоди державі, під час володіння об’єктом.   
Замовником звіту виступає Регіональне відділення ФДМ України по м. Києву. 
Об'єкт оцінки:  
об’єкт незавершеного будівництва – енергоцех за адресою: м. Київ, вул. Виборзька:  

- 6-ти поверхова прибудова адміністративно – побутового призначення з розмірами в 
плані 18м*78м і висотою поверхів 3,3м (перший 4,35м); 
- 3-ох поверхова виробнича частина з розмірами в плані 18м*78м і висотою поверхів 6м 

(1-й і 2-й поверхи) і 7,2 м (3-йповерх); 
Крім вказаного корпусу енергоцеха, в склад будівництва об’єкта входить: підпірна стіна об’єкта, 

розташована на ділянці будівництва паралельно вулиці Виборзької у м Києві; внутрішньо 

майданчикові мережі. 
Період будівництва 1989-1994 роки. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: ділянка входить до загальної території КП «НТЦ АСО» і 

огороджена зі сторони вул. Виборзької 

Вартість об’єкта при приватизації у 2000 році - 514000 гривень з ПДВ. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – без земельної ділянки. 
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні) — ні 
Орієнтовна дата оцінки: 31.01.2016р. 
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. 

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт необхідно зазначити в єдиній одиниці виміру - 
календарних днях. 



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 «21» січня 2016р.". 

Конкурс відбудеться 21 січня 2016р. о 15-30  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  18 січня 2016р. за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 
50-г, кім. 108. Тел. для довідок: 281-00-32. 

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 укладання договору оренди. 

№ 
Назва об’єкту 

оцінки 
Площа 
кв.м 

Адреса об’єкта 
оцінки 

Балансоутримувач 
Орієнтовна 
дата оцінки 

1 
нежитлове 
приміщення 

481,90 
м. Київ, вул. 

Казимира 
Малевича, 84 

Український державний науково-
дослідний інститут нанотехнологій 

та ресурсозбереження 
31.12.2015 

2 
нежитлове 
приміщення 

213,00 
м. Київ, вул. 

Солом'янська, 1 
ДП "Укрводсервіс" 31.12.2015 

3 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. 

Літня, 25 
Київський технікум електронних 

приладів  
31.12.2015 

4 
нежитлове 
приміщення 

191,80 
м. Київ, вул. 
Е.Потьє, 8-а 

ДП НДІ "Оріон" 31.12.2015 

5 
частина 

нежитлового 

приміщення 

1,00 
м. Київ, вул. 

В.Васильківська

, 73 

Київський національний 
лінгвістичний університет 

31.12.2015 

6 споруда 48,20 
м. Київ, вул. 

Кіквідзе, 8/9 літ. 
Б 

Казенне підприємство 

"Кіровгеологія" 
31.12.2015 

7 

частина 

нежитлового 
приміщення 

9,00 

м. Київ, вул. 

Ломоносова, 
33/43 

ДУ "Національнийінститут раку" 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 
нежитлове 
приміщення 

1,00 м. Київ, п-т Перемоги, 37 
НТУУ "Київський 

політехнічний інститут" 
30.09.2015 

2 
нежитлове 
приміщення 

9,00 
м. Київ, вул. Лейпцизька, 

16 

Київський національний 
університет технологій та 

дизайну 
31.12.2015 

3 
нежитлове 

приміщення 
652,96 

м. Київ, вул. Народного-

Ополчення, 5а 

ДП "Центральний 

проектний інститут" 
31.12.2015 

4 
нежитлове 
приміщення 

27,50 
м. Київ, вул. 

Політехнічна, 35 
НТУУ "Київський 

політехнічний інститут" 
31.01.2016 

5 
нежитлове 

приміщення 
15,30 м. Київ, п-т Перемоги, 57  

ДП "Державний 
автотранспортний науково-

дослідний і проектний 

інститут" 

31.12.2015 

6 
частина 

нежитлового 
приміщення 

5,00 м. Київ, вул. Пирогова, 9 
Національний педагогічний 

університет ім. М.П. 
Драгоманова 

31.01.2016 

7 
нежитлове 
приміщення 

25,00 
м. Київ, пров. 

Приладний, 2-А 
ДП Об'єднана компанія 

"Укрвуглереструктуризація" 
31.01.2016 

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 “22” січня 2016р.". 
Конкурс відбудеться 22 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 18 січня 2016р. за адресою: м. Київ, бульвар  
Т. Шевченка, 50-г, кім. 108. Тел. для довідок: 281-00-32. 
 


