
18 грудня 2015 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 укладання договору оренди. 

№ 
Назва об’єкту 

оцінки 

Площа 

кв.м 

Адреса об’єкта 

оцінки 
Балансоутримувач 

Орієнтовн

а дата 

оцінки 

1 

частина даху 

та технічного 

поверху 

15,00 
м. Київ, вул. 

Межигірська, 8 

ГУ ДСНС України у 

Київській області 
30.11.2015 

2 частина даху  11,00 
м. Київ, п-т 

А.Глушкова, 6 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка 

30.11.2015 

3 
нежитлове 

приміщення 
22,60 

м. Київ, вул. 

Сагайдачного/Ігорівс

ька, 10/5, літ. Б 

Державний заклад 

"Республіканська 

клінічна лікарня МОЗ 

України" 

30.11.2015 

4 
нежитлове 

приміщення 
12,20 

м. Київ, вул. 

Бударіна, 3 

Клінічний санаторій 

"Перемога" 
30.11.2015 

 

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 
49,10 

м. Київ, вул. 

Мельникова, 63 

Національне 

видавництво дитячої 

літератури "Веселка" 

30.09.2015 

2 

частина 

нежитлового 

приміщення 

3,86 
м. Київ, вул. 

Тургенєвська, 8/14 

Національний 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова 

31.10.2015 

3 
нежитлове 

приміщення 
20,90 

м. Київ, вул. 

І.Клименка, 5/2 

ДП "Державний 

науково-дослідний 

інститут будівельних 

конструкцій" 

31.10.2015 

4 
нежитлове 

приміщення 
107,70 

м. Київ, вул. 

Федорова, 12 літ. "А" 

Генеральна дирекція з 

обслуговування 

іноземних 

представництв 

30.09.2015 

 

 

 

 



5 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,00 

м. Київ, вул. 

Б.Хмельницького/Пу

шкінська, 5/15-17 

ДП "Національний 

академічний театр 

російської драми імені 

Лесі Українки" 

31.12.2015 

6 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,16 
м. Київ, вул. 

Волоська, 8/5 

Національний 

університет "Києво-

Могилянська академія" 

31.10.2015 

7 

частина 

нежитлового 

приміщення 

4,32 
м. Київ, пл. 

Контрактова, 4 

Національний 

університет "Києво-

Могилянська академія" 

31.10.2015 

8 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,16 
м. Київ, вул. 

Іллінська, 9 

Національний 

університет "Києво-

Могилянська академія" 

31.10.2015 

9 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,16 
м. Київ, вул. 

А.Глушкова, 4-г 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка 

31.10.2015 

10 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,16 
м. Київ, вул. 

Васильківська, 90-а 

КНУ ім. Тараса 

Шевченка 
31.10.2015 

 

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 “18” грудня 2015р.". 



Конкурс відбудеться 18 грудня 2015 р. 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

 14 грудня 2015 р. за адресою: м. Київ, 

бульвар Т. Шевченка, 50-г, кім. 108. Тел. для довідок: 281-00-32. 


