
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 

частина даху 

- об'єкт 

культурної 

спадщини 

6,00 

м. Київ, вул. 

Архітектора 

Городецького, 1-

3/11 

Національна музична 

академія України ім. 

П.І.Чайковського 

ТОВ 

"лайфселл" 
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 
нежитлове 

приміщення 
707,60 

м. Київ, вул. 

Велика 

Васильківська, 55 

ДП "НСК 

"Олімпійський" 

ГО "Офіційний 

фан-клуб братів 

Кличків" 

31.07.2017 

2 
нежитлові 

приміщення 
975,60 

м. Київ, вул. 

Велика 

Васильківська, 55 

ДП "НСК 

"Олімпійський" 

ТОВ "Сопрано 

Партнерс" 
31.07.2017 

3 частина даху 25,00 

м. Київ, пр-т 

Комарова, 1, 

корпус № 8 

Національний 

авіаційний університет 

ПрАТ "ВФ 

Україна" 
31.07.2017 

4 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 
м. Київ, вул. 

Бердичівська, 1 

Центральний госпіталь 

МВС України 

Філія 

Розрахунковий 

центр ПАТ КБ 

"Приватбанк" 

31.07.2017 

5 
нежитлове 

приміщення 
16,70 

м. Київ, вул. 

Гарматна, 2 
ДП "ВО "Київприлад" 

ТОВ 

"Українські 

передові 

мікротехнології 

ім. 

В.О.Хитрика" 

31.08.2017 

6 
нежитлові 

приміщення 
136,00 

м. Київ, вул. 

С.Петлюри, 15 

ДП "Науково-дослідний 

та проектно-

вишукувальний інститут 

транспортного 

будівництва 

"КИЇВДІПРОТРАНС" 

ПАТ "НАК 

"Укрсвітлолізин

г" 

31.07.2017 

7 
нежитлове 

приміщення 
194,80 

м. Київ, пров. 

Приладний, 2-А 

ДП "Об'єднана компанія 

"Укрвуглереструктуриза

ція" 

ДП 

"Укршахтгідроз

ахист" 

31.07.2017 

8 
нежитлові 

приміщення 
214,70 

м. Київ, бул. 

Л.Українки, 26  

ДП "Український 

інститут інженерно-

технічних розвідувань 

для будівництва" 

ТОВ "Рембат" 31.07.2017 

9 
нежитлове 

приміщення 
45,80 

м. Київ, вул. 

Еспланадна, 4-6 

Головне  управління  

регіональної статистики 

Кредитна спілка 

"Центр 

фінансових 

послуг" 

31.07.2017 

10 
нежитлові 

приміщення 
124,20 

м. Київ, вул. 

Еспланадна, 4-6 

Головне  управління  

регіональної статистики 

Кредитна спілка 

"СуперКредит" 
31.07.2017 

11 

частина 

нежитлового 

приміщення  

100,00 
м. Київ, вул. 

Є.Харченка, 34 

Бортницьке міжрайонне 

управління водного 

господарства ім. 

Гаркуші М.А. 

ФО-П Тульчій 

О.І. 
31.07.2017 

12 
нежитлові 

приміщення 
189,90 

м. Київ, вул. 

Празька, 5 

ДП "Науково-дослідний 

інститут "Еластик" 

ТОВ 

"КейсТекс" 
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 
нежитлове 

приміщення 
32,90 

м. Київ, вул. 

Медова, 1 

Національний 

авіаційний 

університет 

ФО-П Клюєв С.І. 31.08.2017 

2 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 

м. Київ, вул. 

М.Омеляновича-

Павленка 

(Суворова), 1 

Національний 

транспортний 

університет 

ФО-П Мальована 

О.Л. 
31.08.2017 

3 

частина 

нежитлового 

приміщення  

150,65 
м. Київ, пр-т 

Науки, 57 

УДП 

"Укрінтеравтосервіс

" 

ПІК "ААЗ 

Трейдінг Ко" 
31.08.2017 

4 
нежитлове 

приміщення 
66,50 

м. Київ, вул. 

Смілянська, 11 

ДУ "НМЦ 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

діяльності ВНЗ 

"Агроосвіта" 

ФО-П Салогуб 

О.Ю. 
30.09.2017 

5 
нежитлове 

приміщення 
18,00 

м. Київ, вул. 

Верхня, 5 

ДНУ "НПЦ ПКМ" 

ДУС 
ДП "Аптека" 31.08.2017 

6 

частина 

нежитлового 

приміщення  

10,00 

м. Київ, вул. 

Політехнічна, 39, 

корпус №19 

НТУУ "КПІ              

ім. І.Сікорського" 
ФО-П Попов Д.В. 30.09.2017 

7 
нежитлові 

приміщення 
2187,30 

м. Київ, вул. 

Верховинна, 91/93 

ДНВП 

"Електронмаш" 

СЗО "Школа-

дитячий садок 

"Схід" 

30.11.2017 

8 

частина 

нежитлового 

приміщення  

2,00 

м. Київ, пр-т 

Повітрофлотський

, 35а 

ДВНЗ "Київський 

електромеханічний 

коледж" 

ТОВ "МПС 

"Постірай-Ка!" 
31.08.2017 

9 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 

м. Київ, пр-т 

Героїв 

Сталінграду, 2 

Державний 

університет 

інфраструктури та 

технологій 

ФО-П Бойко О.В. 30.09.2017 

10 
нежитлове 

приміщення 
161,48 

м. Київ, вул. 

Копилівська, 67, 

корп. 5 

Аграрна біржа 

ДП "Державне 

управління 

комплексного 

забезпечення" 

31.08.2017 

11 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 
м. Київ, вул. 

Металістів, 6 

НТУУ "КПІ              

ім. І.Сікорського" 
ТОВ "Діджитал 

Медіа Системс" 
31.08.2017 

12 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 
м. Київ, вул. 

Борщагівська, 144 

НТУУ "КПІ              

ім. І.Сікорського" 
ТОВ "Діджитал 

Медіа Системс" 
31.08.2017 

13 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 
м. Київ, вул. 

Металістів, 5 

НТУУ "КПІ              

ім. І.Сікорського" 
ТОВ "Діджитал 

Медіа Системс" 
31.08.2017 

14 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 
м. Київ, вул. 

Політехнічна, 35 

НТУУ "КПІ              

ім. І.Сікорського" 
ТОВ "Діджитал 

Медіа Системс" 
31.08.2017 

15 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 
м. Київ, вул. 

Борщагівська, 146 

НТУУ "КПІ              

ім. І.Сікорського" 
ТОВ "Діджитал 

Медіа Системс" 
31.08.2017 

16 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,00 
м. Київ, вул. 

Політехнічна, 39 

НТУУ "КПІ              

ім. І.Сікорського" 
ТОВ "Діджитал 

Медіа Системс" 
31.08.2017 

17 
нежитлове 

приміщення 
39,70 

м. Київ, пров. 

Приладний, 2-А 

ДП "Об'єднана 

компанія 

"Укрвуглереструкту

ризація" 

Підприємство 

"Відділення 

вугілля, горючих 

сланців і торфу 

АГН України" 

31.08.2017 

Конкурси відбудуться 21 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 14 серпня 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 «21» 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 є: нерухоме майно для встановлення 

антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки - об'єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, 

приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність. 
 


