
ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про оголошення конкурсів 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежних оцінок 

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, 

м2 

Адреса об’єкта 

оцінки 
Балансоутримувач 

Платник робіт 

з оцінки 

об'єкта 

Орієнтовна 

дата 

оцінки 

1 
нежитлове 

приміщення 
17,90 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."Х" 

ДП "Укроборонресурси" 
ФО-П Бойко 

С.О. 
31.07.2017 

2 
нежитлове 

приміщення 
10,10 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."Х" 

ДП "Укроборонресурси" 
ФО-П 

Постніков О.В. 
31.07.2017 

3 
нежитлове 

приміщення 
77,30 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."Д" 

ДП "Укроборонресурси" 
ПП "Сервіс Буд 

Плюс" 
31.07.2017 

4 
нежитлове 

приміщення 
63,20 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."Ч" 

ДП "Укроборонресурси" 
ТОВ "Тенте 

Україна" 
31.07.2017 

5 
нежитлове 

приміщення 
15,20 

м. Київ, вул. 

Горлівська, 

226/228 

ДП "Науково-технічний 

комплекс "Імпульс" 
ТОВ "Обер і К" 30.06.2017 

6 
нежитлове 

приміщення 
27,30 

м. Київ, вул. 

Є.Сверстюка, 15 
ДП "ДІСЕД" 

ТОВ "ЮФ 

"Право та 

справедливість" 

30.06.2017 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати для укладання договору оренди. 

№ 

Назва 

об’єкту 

оцінки 

Площа, 

м2 
Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач 

Платник робіт 

з оцінки об'єкта 

Орієнтовна 

дата 

оцінки 

1 

нежитлові 

приміщення 

- об'єкт 

культурної 

спадщини 

75,90 
м. Київ, пл. Львівська, 

14 

Київський національний 

економічний 

університет ім. 

В.Гетьмана 

ФО-П 

Одноралова 

В.С. 

31.07.2017 

2 
нежитлове 

приміщення 
17,00 

м. Київ, вул. Максима 

Кривоноса, 2-а 
ДП "ДНДІАСБ" ТОВ "ІСМІ" 31.07.2017 

3 
нежитлове 

приміщення 
13,50 

м. Київ, пр-т Комарова, 

1, корпус № 8а 

Національний 

авіаційний університет 

ФО-П Капустін 

М.М. 
31.07.2017 

4 
нежитлове 

приміщення 
36,00 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 100/1 

ДП "Антонов" в особі 

філії ДП "Антонов" 

"Серійний завод 

"Антонов" 

Корпорація 

"Українська 

авіабудівна 

компанія"  

31.07.2017 

5 
нежитлове 

приміщення 
53,80 

м. Київ, вул. Прорізна, 

2 

Національна рада 

України з питань 

телебачення і 

радіомовлення 

ГО "Золоті леви 

чорної сотні" 
31.07.2017 

6 
нежитлове 

приміщення 
878,90 

м. Київ, вул. 

Обухівська, 135 

ДП "Науковий 

селекційно-генетичний 

центр рибництва" 

ГО "Центр 

розвитку 

єдності 

свідомості та 

тіла" 

31.07.2017 

7 
нежитлове 

приміщення 
733,60 

м. Київ, вул. 

Обухівська, 135 

ДП "Науковий 

селекційно-генетичний 

центр рибництва" 

ФО-П 

Іваницький Я.В. 
31.07.2017 

8 
нежитлове 

приміщення 
159,00 

м. Київ, вул. Лаврська, 

27 

МК "Національний 

музей історії України у 

Другій світовій війні" 

ТОВ "ТРК 

"ЗАЛП.ТВ" 
31.07.2017 

9 
нежитлове 

приміщення 
918,60 

м. Київ, вул. Іллінська, 

9, Казарма (корпус № 

4) 

Національний 

університет "Києво-

Могилянська академія" 

ТОВ "Києво-

Могилянська 

Бізнес Школа" 

31.07.2017 



10 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 
м. Київ, вул. 

А.Туполєва, 19 

Регіональний Сервісний 

центр МВС України в м. 

Києві 

ТОВ "Айбокс" 31.07.2017 

11 
нежитлове 

приміщення 
193,00 

м. Київ, пр-т 

Повітрофлотський, 

39/1 

ДП "Укрдіпродор" ТОВ "Клінер" 31.07.2017 

12 
нежитлове 

приміщення 
59,00 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 34 

Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця 

ТОВ "Домашні 

страви" 
31.07.2017 

13 
нежитлове 

приміщення 
69,20 

м. Київ, бул. 

Т.Шевченка, 56 

ДНЗ "Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою" 

ТОВ 

"Магістраль-М" 
31.07.2017 

14 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 
м. Київ, пр-т 

Перемоги, 57  

ДП "Державний 

автотранспортний 

науково-дослідний і 

проектний інститут" 

ПАТ "Банк 

Богуслав" 
31.07.2017 

15 
нежитлове 

приміщення 
179,50 

м. Київ, пр-т 

Голосіївський, 50 

ДП 

"УкрНДПІцивільбуд" 

ТОВ "Синаторз 

Парк" 
31.07.2017 

16 

частина 

нежитлового 

приміщення  

6,00 
м. Київ, пр-т Комарова, 

1, корпус № 8а 

Національний 

авіаційний університет 

ТОВ "Кристал 3 

плюс" 
31.07.2017 

17 
нежитлові 

приміщення 
92,50 

м. Київ, бул. Дружби 

Народів, 28 

Міністерство 

економічного розвитку і 

торгівлі України 

ФО-П Сисін 

О.А. 
31.07.2017 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 

плати для продовження договору оренди. 

№ 

Назва 

об’єкту 

оцінки 

Площа, м2 
Адреса об’єкта 

оцінки 
Балансоутримувач 

Платник робіт з 

оцінки об'єкта 

Орієнтовна 

дата оцінки 

1 

частина 

нерухомого 

майна 

(замощення) 

9,00 
м. Київ, вул. 

Лаврська, 9 

Національний 

Києво-Печерський 

історико-

культурний 

заповідник 

ТОВ "Перша 

чарівна скриня"  
31.07.2017 

2 

нежитлове 

приміщення - 

об'єкт 

культурної 

спадщини 

134,00 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 37є, 

корпус № 6 

НТУУ "Київський 

політехнічний 

інститут ім. 

І.Сікорського" 

ТОВ "Технології 

природи"  
31.07.2017 

3 

частина 

нежитлового 

приміщення  

2,00 

м. Київ, вул. 

Народного 

ополчення, 13  

Дирекція 

"Автотранспошта" 

ПАТ "Укрпошта" 

ФО-П Сурков 

А.Г. 
31.07.2017 

4 

частина 

нежитлового 

приміщення  

2,00 

м. Київ, вул. 

Народного 

ополчення, 13  

Дирекція 

"Автотранспошта" 

ПАТ "Укрпошта" 

ФО-П Сурков 

А.Г. 
31.07.2017 

5 

частина 

нежитлового 

приміщення  

2,00 

м. Київ, вул. 

Народного 

ополчення, 13  

Дирекція 

"Автотранспошта" 

ПАТ "Укрпошта" 

ФО-П Сурков 

А.Г. 
31.07.2017 

6 

частина даху 

та технічного 

поверху 

12,00 (в 

т.ч. 6,00 

кв.м. та 

6,00 кв.м.) 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 100/1 

Філія ДП "Антонов" 

"Серійний завод 

"Антонов" 

ПрАТ "Київстар" 30.06.2017 

7 
нежитлове 

приміщення 
25,20 

м. Київ, вул. 

Желябова, 4 

Київський 

національний 

економічний 

університет ім. 

В.Гетьмана 

ФО-П Руднєва 

Н.В. 
31.07.2017 

Конкурси відбудуться 07 серпня 2017 року о 15-00 в регіональному відділенні Фонду державного 

майна України по м. Києву за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-г, тел. для довідок: 281-00-36. 

Документи приймаються до 12-00 31 липня 2017 року за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 

50-г, кім. 108. Тел. для довідок: 281-00-36. 

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних 

документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на 



конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД 

допущені не будуть. 

На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, 

який відбудеться «07» серпня 2017 року». 

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів. 

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).  

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката 

суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з 

оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.  

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ 

Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 

містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 

залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про 

претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки - нежитлове приміщення (частина нежитлового 

приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки - частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно 

для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки - нежитлового приміщення - об'єкта культурної 

спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки - частина нерухомого майна (замощення) є: 

майданчик. 


