
ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву  про оголошення конкурсів 

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

оцінок. 

 

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 

нежитлового 
приміщення 

147,39 
м. Київ, п-т. 

Перемоги, 15-й 
км. 

ДП "Український державний центр 
радіочастот" 

31.01.2016 

2 
нерухоме 

майно 
160,50 

м. Київ, вул. 
Кутузова, 18/7 

Національний інститут 
стратегічних досліджень 

31.01.2016 

3 
нерухоме 

майно 
46,10 

м. Київ, вул. 
Залізничне 

шосе, 25 літ. Ж 
ДП "Держтранс" 31.12.2015 

4 
частина 

нежитлового 
приміщення 

450,00 
м. Київ, вул. В. 

Гетьмана, 6 
ДП "Конструкторське бюро 
"Артилерійне Озброєння" 

31.01.2016 

 

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 
технічного 

приміщення 
та частина 
вежі будівлі 

27,70 
кв.м. (в 
т.ч.17,8
5 кв.м. 
та 9,85 
кв.м.) 

м. Київ, Боричів 
узвіз, 13 

Національна парламентська 
бібліотека України 

29.02.2016 

2 
нерухоме 

майно 
122,40 

м. Київ, вул. 
Митрополита 

В.Липківського, 45 
ДП "АНТКОМ" 29.02.2016 

3 
нерухоме 

майно 
10,62 

м. Київ, вул. 
Інститутська, 4 

ДП "Готель "Україна" 29.02.2016 

4 
нежитлове 

приміщення 
6,00 

м. Київ, вул. 
Б.Грінченка, 1 

ДП "Спецагро" 29.02.2016 

5 
частина 

нежитлового 
приміщення 

1,40 
м. Київ, бул. 

Дружби Народів, 
28 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

29.02.2016 

6 
нежитлове 

приміщення 
1,00 

м. Київ, вул. 
С.Петлюри, 25 

ДП "Національна енергетична 
компанія "Укренерго"    

29.02.2016 

7 
нежитлове 

приміщення 
74,90 

м. Київ, п-т 40-
річчя Жовтня, 50 

ДП "Український державний 
науково-дослідний і проектний 
інститут цивільного сільського 

будівництва" 

29.02.2016 

8 
нежитлове 

приміщення 
461,80 

м. Київ, вул. 
Б.Грінченка, 1 

ДП "Спецагро" 29.02.2016 

9 
нежитлове 

приміщення 
48,75 

м. Київ, п-т 
Повітрофлотськи

й, 35 

Київський електромеханічний 
технікум залізничного транспорту 

ім. М.Островського 
29.02.2016 

10 
нежитлове 

приміщення 
3027,6

0 
м. Київ, вул. 

Пшенична, 8-а 

ДП "Український інститут 
інженерно-технічних розвідувань 

для будівництва" 
29.02.2016 

11 
нежитлове 

приміщення 
310,00 

м. Київ, вул. 
Освіти, 7 

Київський національний 
університет будівництва та 

архітектури 
29.02.2016 

12 
нежитлове 

приміщення 
41,95 

м. Київ, вул. 
Баумана, 8 

Державний навчальний заклад 
"Центр професійної освіти 
інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва 

29.02.2016 



13 
нежитлове 

приміщення 
29,30 

м. Київ, вул. 
Банкова, 11 

Управління адміністративними 
будинками Державного 

управління справіми   
29.02.2016 

14 
нежитлове 

приміщення 
23,10 

м. Київ, 
Кловський узвіз, 

13 а 

Український науково-практичний 
центр ендокринної хірургії та 
трансплантації ендокринних 

органів та тканин 

29.02.2016 

15 
нежитлове 

приміщення 
481,90 

м. Київ, вул. 
Казимира 

Малевича, 84 

Український державний науково-
дослідний інститут 
нанотехнологій та 

ресурсозбереження 

29.02.2016 

16 
нежитлове 

приміщення 
138,90 

м. Київ, вул. 
Тарасівська, 21  

Генеральна дирекція з 
обслуговування іноземних 

представництв 
29.02.2016 

17 
нежитлове 

приміщення 
195,10 

м. Київ, бул. 
Дружби Народів, 

28 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

29.02.2016 

 

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 

нерухомого 
майна 

12,40 
м. Київ, вул. 

Солом'янська, 1 
ДП "Укрводсервіс" 30.11.2015 

2 
частина 

нерухомого 
майна 

163,00 
м. Київ, вул. 
Кіквідзе, 36 

Національний транспортний 
університет 

29.02.2016 

3 
частина даху 
та технічного 

поверху 
6,00 

м. Київ, вул. 
Попудренка, 54 

УД НВІ зйомок міст та 
геоінформатики ім. А.В. Шаха 

"Укргеоінформ" 
31.01.2016 

4 
частина 

нерухомого 
майна 

1,00 
м. Київ, вул. 
Кіквідзе, 36 

Національний транспортний 
університет 

29.02.2016 

5 
нежитлове 

приміщення 
351,77 

м. Київ, вул. 
Мельникова, 42 

Національна телекомпанія 
України 

31.12.2015 

6 
нежитлове 

приміщення 
102,70 

м. Київ, пл. 
Вокзальна, 1 

Відокремлений підрозділ вокзал 
станції Київ-Пасажирський 
ДТГО "Південно-Західна 

залізниця" 

29.02.2016 

7 
частина 

нежитлового 
приміщення 

4,00 
м. Київ, вул. 

М.Кривоноса, 4 

Київський національний 
університет будівництва та 

архітектури 
29.02.2016 

8 
нежитлове 

приміщення 
323,00 

м. Київ, вул. 
Клавдієвська, 22 

Київське вище професійне 
училище будівництва і 

архітектури 
29.02.2016 

9 
нежитлове 

приміщення 
21,20 

м. Київ, вул. 
Довнар-

Запольського, 8 

Державний науково-дослідний 
інститут МВС України 

29.02.2016 

10 
нежитлове 

приміщення 
499,90 

м. Київ, вул. 
Народного-

Ополчення, 11-А 

Служба аітомобільних доріг у 
Київській області 

31.01.2016 

11 
частина 

нежитлового 
приміщення 

4,00 
м. Київ, п-т 

А.Глушкова, 2 
Київський національний 

університет ім. Т.Шевченка 
29.02.2016 

12 
частина 

нежитлового 
приміщення 

10,00 
м. Київ, вул. 

Горького, 180 

Український інститут науково-
технічної і економічної 

інформації 
29.02.2016 

Конкурс відбудеться 11 березня 2016 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 7 березня 2016 р. за адресою: м. Київ, бульвар  

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



На конверті необхідно зробити відмітку: "На конкурс з відбору суб'єктів оціночної 

діяльності, який відбудеться “11” березня 2016 р.". 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде 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 конкурсі 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 конкурсі (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.  

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом 

підтвердних документів, що містяться в конверті.  
 

 


