
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 
нежитлове 

приміщення 
52,25 

м. Київ, вул. 
Новокостянтинів

ська, 18 
ДП Завод "Генератор" 29.02.2016 

2 
нежитлове 

приміщення 
314,80 

м. Київ, вул. 
Полярна, 20 

ДП Завод "Генератор" 29.02.2016 

 

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 
нежитлове 

приміщення 
130,30 

м. Київ, вул. 
Старонаводниць

ка, 8а 
ДП "Еко" 29.02.2016 

2 
нежитлове 

приміщення 
41,10 

м. Київ, п-т 
Повітрофлотськ

ий, 31 

Київський національний 
університет будівництва та 

архітектури 
29.02.2016 

3 
нежитлове 

приміщення 
75,48 

м. Київ, вул. 
Освіти, 4 

Київський національний 
університет будівництва та 

архітектури 
29.02.2016 

4 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 
м. Київ, п-т 

Комарова, 1 
Національний авіаційний 

університет 
29.02.2016 

5 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. 
Полковника 
Шутова, 13 

Київське вище професійне 
поліграфічне училище 

29.02.2016 

6 
частина 

нежитлового 
приміщення 

3,60 
м. Київ, вул. 
Щорса, 18 

літ."З" 

Київський національний 
університет театру, кіно і 

телебачення імені І.К.Карпенка-
Карого 

29.02.2016 

7 
частина даху 
та технічного 

поверху 

14,00 
кв.м.  

м. Київ, вул. 
Прорізна, 2 

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України 

31.01.2016 

8 
нежитлове 

приміщення 
13,10 

м. Київ, вул. 
Костянтинівська, 

68 

ДП "УНД і ПК інститут будівельних 
матеріалів та виробів "НДІБМВ" 

29.02.2016 

9 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. 
Баумана, 8 

Державний навчальний заклад 
"Центр професійної освіти 
інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва 

29.02.2016 

10 
нежитлове 

приміщення 
177,00 

м. Київ, вул. 
Освіти, 5 

Київський національний 
університет будівництва та 

архітектури 
29.02.2016 

11 
нежитлове 

приміщення 
6,16 

м. Київ, вул. 
Бердичівська, 1 

Центральний госпіталь МВС 
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 3,00 м. Київ, п-т ДП "Науково-дослідний 29.02.2016 



нежитлового 
приміщення 

Червонозоряний, 51 інститут будівельного 
виробництва" 

2 
нежитлове 

приміщення 
22,40 м. Київ, п-т Перемоги, 50 ДП "Преса України" 29.02.2016 

3 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. І.Клименка, 

5/2 

ДП "Державний науково-
дослідний інститут 

будівельних конструкцій" 
31.01.2016 

 

Конкурс відбудеться 25 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 21 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 “25” березня 2016 р.". 

Термін виконання робіт  – до 5 календарних днів. 

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.  
 


