
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про скасування результатів конкурсного 

відбору суб’єкта оціночної діяльності. 

 

Регіональне відділення ФДМ України по м. Києву скасовує результати конкурсу від 

29.08.2016 з відбору суб’єкта оціночної діяльності по об’єкту оренди - нерухоме майно 

площею 3605,70 м2, за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 150, у зв’язку із надходженням 

листа від переможця конкурсу про неможливість виконання звіту з незалежної оцінки майна. 

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 
нежитлові 

приміщення 
178,00 

м. Київ, вул. 

І.Федорова, 4 
ДП "НДІ "Квант" 

ФО-П Орленко 

Г.О. 
30.11.2016 

 

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 - 

частина 

пам'ятки 

архітектури 

22,25 
м. Київ, вул. 

Лаврська, 9 

Національний 

Києво-Печерський 

історико-культурний 

заповідник 

ФО-П 

Махмудова І.І. 
30.11.2016 

2 

частина 

нежитлового 

приміщення 

64,66 
м. Київ, п-т 

Перемоги, 37к 

НТУУ "Київський 

політехнічний 

інститут" 

ТОВ 

"Справедливі 

справи" 

30.11.2016 

3 

частина 

нежитлового 

приміщення 

29,00 
м. Київ, вул. 

Політехнічна, 14-б 

НТУУ "Київський 

політехнічний 

інститут" 

ТОВ "Рассел 

груп" 
30.11.2016 

4 
нежитлове 

приміщення 
28,80 

м. Київ, вул. 

Симиренка, 1 

Національний 

авіаційний 

університет 

ТОВ "Солар 

Україна" 
30.11.2016 

5 
нежитлове 

приміщення 
54,00 

м. Київ, вул. 

Борщагівська, 193 

Національний 

авіаційний 

університет 

ФО-П Бардієр 

С.А. 
30.11.2016 

6 
асфальтований 

майданчик 
704,00  м. Київ, с. Пирогів  

Національний музей 

народної 

архітектури та 

побуту України 

ФО-П Костюк 

А.Д. 
30.11.2016 

7 
нежитлове 

приміщення 
51,20 

м. Київ, п-т 

А.Глушкова, 6 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка 

ТОВ "РОБО-УА" 30.11.2016 

8 

нежитлове 

приміщення - 

частина 

пам'ятки 

архітектури 

10,00 
м. Київ, Паркова 

дорога, 3-5-7 

Управління 

адміністративними 

будинками 

Державного 

управління справіми   

ПрАТ "МТС 

Україна" 
30.11.2016 

9 
нежитлове 

приміщення 
3007,90 

м. Київ, вул. 

Полярна, 12 

Управління 

державної охорони 

України 

ТОВ "Компанія 

"Керамхолл" 
30.11.2016 



10 
нежитлове 

приміщення 
374,00 

м. Київ, п-т 

Повітрофлотський, 

39/1 

ДП - Український 

державний інститут 

з проектування 

об'єктів дорожнього 

господарства 

"Укрдіпродор" 

ТОВ 

"СВАРГАЛОКА

" 

30.11.2016 

11 
нежитлове 

приміщення 
89,00 

м. Київ, вул. 

Симиренка, 1 

Національний 

авіаційний 

університет 

ТОВ 

"Інноваційні 

технології 

монтажу" 

30.11.2016 

12 

частина 

нежитлового 

приміщення 

33,60 
м. Київ, вул. 

Є.Харченка, 4 

Бортницьке 

міжрайонне 

управління водного 

господарства ім. 

Гаркуші М.А. 

ФО-П Дьоміна 

І.В. 
30.11.2016 

13 

частина 

нежитлового 

приміщення 

1,00 
м. Київ, вул. 

Мельникова, 36/1 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка 

ПАТ 

"Державний 

ощадний банк 

України" 

30.11.2016 

14 

частина фасадів 

загальною 

площею (в т.ч.)                            

 

 

 

 

та 

 

 

 

                           

залізобетонні 

фундаменти 

загальною 

площею 

2,70 

кв.м.    

(в т.ч. 

1,62 

кв.м.,  

 

0,71 

кв.м.,  

 

0,37 

кв.м.)  

                                                                                                                     

 

 

м. Київ, п-т 

Повітрофлотський, 

31,                         

м. Київ, вул. 

Преображенська 

(І.Клименка), 2,        

м. Київ, вул. 

Освіти, 3 

Київський 

національний 

університет 

будівництва і 

архітектури 

ТОВ "СОЛІД 

ТЕПЛОІНВЕСТ" 
30.11.2016 

31,12 

кв.м. 

м. Київ, п-т 

Повітрофлотський, 

31 

15 
нежитлове 

приміщення 
34,40 

м. Київ, вул. 

Костянтинівська, 

68 

ДП "УНД і ПК 

інститут 

будівельних 

матеріалів та 

виробів "НДІБМВ" 

ТОВ "ДІА-

ЛАЙН" 
30.11.2016 

16 частина даху 54,00 
м. Київ, п-т 

Перемоги, 37к 

НТУУ "Київський 

політехнічний 

інститут" 

ТОВ "лайфселл" 31.12.2016 

17 
нежитлове 

приміщення 
27,30 

м. Київ, вул. 

Костянтинівська, 

68 

ДП "УНД і ПК 

інститут 

будівельних 

матеріалів та 

виробів "НДІБМВ" 

ТОВ "ДІА-

ЛАЙН" 
30.11.2016 

18 
нежитлове 

приміщення 
64,10 

м. Київ, вул. 

А.Туполєва, 19, 

літ. Щ 

Регіональний 

сервісний центр 

МВС України в м. 

Києві 

ТОВ 

"Автомотознак" 
31.12.2016 

19 

частина 

нежитлового 

приміщення 

4,00 
м. Київ, вул. 

Мельникова, 36/1 

Національна 

академія державного 

управління при 

Президентові 

України 

ТОВ "МПС 

"Постірай-Ка!"  
31.12.2016 

20 

частина 

нежитлового 

приміщення 

6,00 
м. Київ, вул. 

Ломоносова, 51 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка 

ТОВ "МПС 

"Постірай-Ка!"  
31.12.2016 



21 
нежитлові 

приміщення 
1609,90 

м. Київ, бул. 

Л.Українки, 26 

ДП УДНДІ 

проектування міст 

"ДІПРОМІСТО" 

ТОВ "Лаян 

Віннер"  
31.12.2016 

22 нерухоме майно 3605,70 
м. Київ, вул. 

Вишгородська, 150 

Комплекс 

відпочинку "Пуща-

Водиця" 

ТОВ "Гарант 

Престиж" 
30.11.2016 

 

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 
26,30 

м. Київ, вул. 

Освіти, 4 

Київський 

національний 

університет 

будівництва і 

архітектури 

ТОВ "Корнер-

ЛТД" 
31.12.2016 

2 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. 

Г.Родимцева, 7 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористуванн

я України 

ПАТ  КБ 

"ПРИВАТБАНК

" 

31.10.2016 

3 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. 

Політехнічна, 14 

НТУУ "Київський 

політехнічний 

інститут" 

ПАТ  КБ 

"ПРИВАТБАНК

" 

31.10.2016 

4 
нежитлове 

приміщення 
20,30 

м. Київ, п-т 

Комарова, 1, 

корпус №1 

Національний 

авіаційний 

університет 

ПП "Прінтек 

НПФ" 
31.01.2017 

5 

частина даху 

та 

технічного 

поверху 

8,00 

кв.м. (в 

т.ч. 3,00 

кв.м. та 

5,00 

кв.м.) 

м. Київ, п-т Науки, 

26 

Національний 

університет 

харчових технологій 

ПрАТ "Київстар" 31.12.2016 

6 
нежитлові 

приміщення 
168,40 

м. Київ, вул. 

Предславинська, 6 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет 

ТОВ 

"ВА.СА.БІ." 
31.12.2016 

7 

частина 

нежитлового 

приміщення 

5,00 
м.Київ, вул.Велика 

Васильківська, 73 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет 

ФО-П Бабій А.Б. 30.11.2016 

8 
нежитлове 

приміщення 
182,00 

м. Київ, вул. 

Васильківська, 7/7 

ДП "Національний 

центр Олександра 

Довженка" 

 УДППЗ 

"Укрпошта" 
31.12.2016 

9 
нежитлове 

приміщення 
106,70 

м. Київ, вул. 

Політехнічна, 16 

НТУУ "Київський 

політехнічний 

інститут" 

ТОВ "НВП 

"Плазмотехніка" 
31.12.2016 

10 
нежитлове 

приміщення 
60,00 

м. Київ, п-т 

А.Глушкова, 2 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка 

АТЗТ "Дунай" 30.11.2016 

11 
нежитлові 

приміщення 
11,52 

м. Київ, вул. Кіото, 

27 

ДП Національна 

кінематека України" 

ПП "Кіносервіс 

"Карточчі-

Україна" 

31.12.2016 

12 

частина 

нежитлового 

приміщення 

6,00 
м. Київ, вул. 

Полкова, 72 

ДП "Науково-

дослідний, 

виробничий 

агрокомбінат 

"Пуща-Водиця" 

ФО-П Череда 

Г.В. 
30.11.2016 

13 частина даху 3,00 
м. Київ, вул. 

А.Бубнова, 4 

ДНЗ "Київське 

регіональне вище 

професійне училище 

будівництва" 

ТОВ "лайфселл" 30.11.2016 



14 

частина 

нежитлового 

приміщення 

13,00 
м. Київ, вул. 

А.Бубнова, 4 

ДНЗ "Київське 

регіональне вище 

професійне училище 

будівництва" 

ПрАТ "Київстар" 31.12.2016 

 

Конкурси відбудуться 23 грудня 2016 року об 11-00 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 12-30 19 грудня 2016 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 «23» грудня 2016 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 (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 – асфальтований майданчик є: майданчик. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення - частина пам'ятки 

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина фасадів та залізобетонні фундаменти є: 

зовнішні рекламні носії та нерухоме майно. 


