
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 
нерухоме 

майно 
67,90 

м. Київ, вул. 

Здолбунівська, 2 
ДП "КДЗ "Буревісник" 

ТОВ "Кий-

Солар" 
30.04.2017 

2 

частина 

нежитлового 

приміщення 

- об'єкта 

культурної 

спадщини 

59,60 

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

50 

ДП "Національний 

академічний театр опери та 

балету України імені 

Т.Г.Шевченка" 

ТОВ Фірма 

"Техпром" 
28.02.2017 

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 

Орієнтовн

а дата 

оцінки 

1 

частина 

нежитловог

о 

приміщення 

85,30 
м. Київ, вул. 

Фізкультури, 1 

Національний університет 

фізичного виховання і 

спорту України 

ФО-П Левчик 

К.О. 
31.03.2017 

2 
нежитлове 

приміщення 
42,60 

м. Київ, вул. 

Празька, 5 

ДП "Науково-дослідний 

інститут "Еластик" 

ФО-П 

Ткаченко В.О. 
31.03.2017 

3 

частина 

нежитловог

о 

приміщення 

16,20 
м. Київ, пл. 

Львівська, 8 

Державна фіскальна 

служба України 

ПАТ АБ 

"Укргазбанк" 
31.03.2017 

4 

частина 

нежитловог

о 

приміщення 

12,00 
м. Київ, пр-т 

А.Глушкова, 4-г 

КНУ імені Тараса 

Шевченка 

ТОВ "А.С. 

ПРІНТ" 
31.03.2017 

5 
частина 

даху  
5,00 

м. Київ, вул. 

Ломоносова, 36 

КНУ імені Тараса 

Шевченка 

ПрАТ "МТС 

Україна" 
31.03.2017 

6 

частина 

нерухомого 

майна, що 

розташован

а на двох 

поверхах 

будівлі 

1,00 
м. Київ, вул. 

Інститутська, 4 
ДП "Готель "Україна" 

ТОВ "Техком-

Сервіс" 
31.03.2017 

7 
нежитлові 

приміщення 
95,00 

м. Київ, вул. 

М.Грушевського

, 7 

Міністерство охорони 

здоров'я України 

ФО-П 

Остальцев Л.В. 
31.03.2017 

8 
нежитлове 

приміщення 
16,40 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 37-л 

НТУУ "КПІ імені Ігоря 

Сікорського" 

ВГО 

"Українська 

бібліотечна 

асоціація" 

31.03.2017 

9 
нежитлове 

приміщення 
13,70 

м. Київ, вул. 

Еспланадна, 4-6 

Головне  управління  

регіональної статистики 

Міжнародна 

оборонно-

масова і ГПО 

"Козацтво 

України" 

31.03.2017 

10 
нежитлові 

приміщення 
54,40 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 50 
ДВ "Преса України" 

ТОВ "Медіа 

експерт" 
31.03.2017 



11 
нежитлове 

приміщення 
24,00 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 37-к 

НТУУ "КПІ імені Ігоря 

Сікорського" 

ФО-П 

Хименко А.О. 
31.03.2017 

12 

частина 

нежитловог

о 

приміщення 

30,00 

м. Київ, вул. 

Митрополита 

Василя 

Липківського, 35 

Міністерство екології та 

природних ресурсів 

України 

ТОВ 

"Мадагаскар-

Сервіс" 

31.03.2017 

13 
нежитлові 

приміщення 
232,40 

м. Київ, вул. 

Митрополита 

Василя 

Липківського, 35 

Міністерство екології та 

природних ресурсів 

України 

ФО-П 

Іващишин Р.М. 
31.03.2017 

14 

частина 

нежитловог

о 

приміщення 

1,00 

м. Київ, вул. 

Васильківська, 

94 

КНУ імені Тараса 

Шевченка 

ФО-П 

Богданов Г.К. 
31.03.2017 

15 
нежитлове 

приміщення 
35,90 

м. Київ, пр-т 

Голосіївський, 

50 

ДП 

"УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" 

ПрАТ 

"Аркада" 
31.03.2017 

16 
нежитлове 

приміщення 
55,60 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 57  

ДП 

"ДержавтотрансНДІпроект

" 

ФО-П 

Скрябіна Т.А. 
31.03.2017 

17 
нежитлове 

приміщення 
44,60 

м. Київ, вул. 

Еспланадна, 4-6 

Головне  управління  

регіональної статистики 

ГО "Україна 

для усіх" 
31.03.2017 

18 
нежитлові 

приміщення 
18,20 

м. Київ, вул. 

Полковника 

Шутова, 13 

ДНЗ "Центр професійної 

освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та 

дизайну м. Києва" 

ФО-П 

Бабошкіна А.І. 
31.03.2017 

19 
нежитлові 

приміщення 
63,10 

м. Київ, пл. 

Львівська, 8 

Державна фіскальна 

служба України 

ДП "УДНДІ 

технологій 

товарно-

грошового 

обігу, 

фінансових і 

фондових 

ринків 

"Укрелекон" 

31.03.2017 

20 
нежитлові 

приміщення 
904,70 

м. Київ, 

Столичне шосе, 

19 

ДП "Олімпійський 

навчально-спортивний 

центр "Конча-Заспа" 

ТОВ "Тандем" 31.03.2017 

21 
нежитлові 

приміщення 
493,90 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 14 
ДП "Укрсервіс Мінтрансу" 

 Державне 

підприємство 

обслуговуванн

я повітряного 

руху України 

31.03.2017 

22 
нежитлове 

приміщення 
315,60 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 50 
ДВ "Преса України" 

ДП 

"Генеральна 

дирекція з 

обслуговуванн

я іноземних 

представництв

" 

31.03.2017 

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 
нерухоме 

майно 
242,60 

м. Київ, вул. 

Є.Сверстюка, 15 
ДП "ДІСЕД" 

ПрАТ "Центр 

комп'ютерних 

технологій 

"ІнфоПлюс" 

30.04.2017 

2 
нерухоме 

майно 
138,90 

м. Київ, вул. 

Іллінська, 9 

Національний університет 

"Києво-Могилянська 

академія" 

ТОВ "Київський 

міжнародний 

інститут 

соціології ЛТД" 

30.04.2017 



3 

частина 

нежитлового 

приміщення 

4,00 
м. Київ, пр-т 

А.Глушкова, 4 
КНУ імені Тараса 

Шевченка 

ФО-П Ледней 

М.Ф. 
30.04.2017 

4 

частина 

нежитлового 

приміщення 

4,32 

м. Київ, вул. 

М.Омеляновича-

Павленка 

(Суворова), 1 

Національний 

транспортний університет 

ТОВ "Інтер 

Аутдор" 
31.01.2017 

5 
нежитлові 

приміщення 
471,10 

м. Київ, бул. 

Т.Шевченка, 27А, 

літер "А" 

ДП "ІНФОРЕСУРС" 
ТОВ "Гранд-

Інвест" 
28.02.2017 

6 

частина 

нежитлового 

приміщення 

- об'єкта 

культурної 

спадщини 

11,40 

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

60 

КНУ імені Тараса 

Шевченка 

ФО-П Хоменко 

М.М. 
31.03.2017 

7 
нежитлове 

приміщення 
34,40 

м. Київ, вул. 

Братиславська, 50 
УДПВІ лісового 

господарства "Укрдіпроліс" 

ФО-П Жилко 

К.Ю. 
28.02.2017 

8 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. 

Політехнічна, 41 

НТУУ "КПІ імені Ігоря 

Сікорського" 

ПАТ АБ 

"УКРГАЗБАНК" 
30.04.2017 

9 

частина даху 

та 

технічного 

поверху 

10,50 

(в.т. 

3,00 та 

7,50) 

м. Київ, вул. 

Лабораторна, 5/17 

Київський національний 

лінгвістичний університет 
ПрАТ "Київстар" 28.02.2017 

10 
нежитлове 

приміщення 
22,00 

м. Київ, пр-т 

Повітрофлотськи

й, 94 

ДП "Завод 410 цивільної 

авіації" 
ПП "ЕРКАР" 30.04.2017 

11 
нежитлове 

приміщення 
28,80 

м. Київ, пр-т 

Повітрофлотськи

й, 94 

ДП "Завод 410 цивільної 

авіації" 
ПП "ЕРКАР" 30.04.2017 

12 
нежитлові 

приміщення 
1019,30 

м. Київ, вул. 

Гоголівська, 7 
ДП ДСВ "Вища школа" ТОВ "ШАНС" 28.02.2017 

13 
нежитлові 

приміщення 
760,50 

м. Київ, вул. 

Гоголівська, 7 
ДП ДСВ "Вища школа" 

ТОВ "Петра-

Групп" 
31.03.2017 

Конкурси відбудуться 24 квітня 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 17-00 18 квітня 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 «24» квітня 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 - нерухоме майно та нежитлове приміщення (частина 

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



Подібними об’єктами до об’єкта оцінки - частина даху та технічного поверху (частина даху) є: 

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

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

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


