
ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про оголошення конкурсів  

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

об’єктів оренди 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати для укладання договору оренди 

№ 
Назва об’єкту 

оцінки 

Площа, 

м
2
 

Адреса об’єкта 

оцінки 
Балансоутримувач 

Платник робіт з 

оцінки об'єкта 

Орієнтовна 

дата оцінки 

1 
нежитлові 
приміщення 

345,40 

м. Київ, вул. 

Васильківська, 1, 
корпус № 6 

ДП "Національний 

центр Олександра 
Довженка" 

ТОВ "Центр 

громадських 
ініціатив" 

31.01.2018 

2 

нерухоме майно, 

а саме: 

нежитлова 

будівля (літ."А"), 

гараж (літ."Б"), 

гараж (літ."В") 

186,50 (в 

т.ч. 

115,70, 

53,70, 

17,10) 

м. Київ, вул. 

Знам'янська, 43 

ДУ "Центр 

обслуговування 

підрозділів МВС 

України" 

ТОВ "Українські 

охоронні системи" 
31.01.2018 

3 
нежитлове 

приміщення 
37,60 

м. Київ, вул. 

Гарматна, 2 
ДП "ВО "Київприлад" 

ТОВ "НВП 

"Промавтоматика" 
31.01.2018 

4 
нежитлове 

приміщення 
35,60 

м. Київ, вул. 

Гарматна, 2 
ДП "ВО "Київприлад" 

ПП 

"Промавтоматика" 
31.01.2018 

5 
нежитлове 

приміщення 
21,00 

м. Київ, вул. 
П.Болбочана, 4-а 

ДП "ЕКО"  ТОВ "КОНКОРДІА" 31.01.2018 

6 

частина 

нежитлового 
приміщення 

1,00 
м. Київ, вул. 

Бердичівська, 1 
Центральний госпіталь 

МВС України 

Філія Розрахунковий 

центр ПАТ КБ 
"Приватбанк" 

31.01.2018 

7 

частина 

нежитлового 

приміщення 

1,00 
м. Київ, вул. 

Мельникова, 46 

ДП "Спортивний 

комплекс "Авангард" 
ФО-П Очеретян О.В. 31.01.2018 

8 
нежитлове 

приміщення 
104,20 

м. Київ, вул. 

Празька, 5 

ДП "Науково-дослідний 

інститут "Еластик" 
ТОВ "МАУЕР" 28.02.2018 

9 
нежитлове 

приміщення 
8,10 

м. Київ, вул. 

Вінницька, 10 

Державний університет 

інфраструктури та 

технологій 

ФО-П Бабошкіна А.І. 28.02.2018 

10 
нежитлове 

приміщення 
119,90 

м. Київ, вул. Героїв 

Дніпра, 35 

Дирекція "Дім побуту 

та торгівлі" Концерну 

"Військторгсервіс" 

ТОВ "Посмішка 32" 28.02.2018 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 

плати для продовження договору оренди 

№ 
Назва об’єкту 

оцінки 

Площа, 

м
2
 

Адреса об’єкта 

оцінки 
Балансоутримувач 

Платник робіт з 

оцінки об'єкта 

Орієнтовна 

дата оцінки 

1 

частина 

нежитлового 

приміщення 

99,00 

м. Київ, вул. 

Антоновича 

(Горького), 152 

Українське державне 

виробниче 

підприємство "Ізотоп" 

Корпорація 

"Укратомприлад" 
28.02.2018 

2 
нежитлові 

приміщення 
57,10 

м. Київ, вул. 

Стрітенська, 7/9 

Національна дитяча 

спеціалізована лікарня 

"Охматдит" 

ТОВ "Компанія 

"Реноме центр" 
28.02.2018 

3 
нежитлове 

приміщення 
26,00 

м. Київ, вул. 

Старосільська, 2 

Вище професійне 

училище № 25 м. Києва 

КЗ КОР "Київський 

РЦ з фізичної 

культури і спорту 

інвалідів "Інваспорт" 

28.02.2018 

4 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. 

Солом'янська, 7-А 

Державний університет 

телекомунікацій 

ТОВ "МПС 

"Постірай-Ка!" 
28.02.2018 

5 
частина 

нежитлового 

приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. 
М.Бойчука 

(Кіквідзе), 32А 

Київський державний 
інститут декоративно-

прикладного мистецтва 

і дизайну ім. М.Бойчука 

ТОВ "МПС 

"Постірай-Ка!" 
28.02.2018 

6 

частина 

нежитлового 

приміщення 

93,30 
м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 11  
НУБіП України 

ПАТ КБ 

"Приватбанк" 
28.02.2018 



7 
нежитлове 

приміщення 
19,60 

м. Київ, вул. 

Обсерваторна, 25 
ДП "ДСВ "Техніка" 

ФО-П Полікарчук 

Т.В. 
28.02.2018 

8 
нежитлове 

приміщення 
349,60 

м. Київ, бул. 

Дружби Народів, 28 

Міністерство 
економічного розвитку 

і торгівлі України 

ФО-П Толочко О.В. 28.02.2018 

9 
нежитлове 

приміщення 
36,30 

м. Київ, вул. 

А.Янгеля, 3 

НТУУ "Київський 

політехнічний інститут 

ім. І.Сікорського" 

ГО "ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ 

МИКОЛИ 

ЧУДОТВОРЦЯ - 

НЕБЕСНОГО 

ПОКРОВИТЕЛЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ" 

28.02.2018 

10 

частина 

нежитлового 

приміщення 

4,00 
м. Київ, вул. 

Ломоносова, 35 
КНУ ім. Т.Шевченка 

ТОВ "МПС 

"Постірай-Ка!" 
28.02.2018 

11 

частина 

нежитлового 
приміщення 

5,20 

м. Київ, пр-т 

Повітрофлотський, 
31 

КНУ будівництва і 

архітектури 
ФО-П Бут В.М. 31.12.2017 

12 

частина 

нежитлового 

приміщення  

2,80 
м. Київ, вул. 

Феодосійська, 8/13 

КН лінгвістичний 

університет 

ТОВ "Навігатор 

Україна-2" 
31.01.2018 

13 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,40 
м. Київ, вул. 

Красилівська, 8/4 

КН лінгвістичний 

університет 

ТОВ "Навігатор 

Україна-2" 
31.01.2018 

14 

частина 

нежитлового 

приміщення  

1,40 
м. Київ, вул. 

Красилівська, 6 

КН лінгвістичний 

університет 

ТОВ "Навігатор 

Україна-2" 
31.01.2018 

15 

частина 

нежитлового 

приміщення  

5,00 
м. Київ, пр-т 

Перемоги, 14 

 ДП "Укрсервіс 

Мінтрансу" 
ФО-П Чемерис К.С. 31.01.2018 

16 
нежитлове 

приміщення  
36,50 

м. Київ, вул. Освіти, 

4 

КНУ будівництва і 

архітектури 

ТОВ "Автомобільна 

школа "Профі-

Драйв" 

31.01.2018 

17 
частина 

нежитлового 

приміщення  

1,48 
м. Київ, вул. 

Жмаченка, 26 

Київський державний 
коледж туризму та 

готельного 

господарства 

АТ "УКРСИББАНК" 31.12.2017 

18 

частина 

нежитлового 

приміщення  

7,44 
м. Київ, вул. 

Бердичівська, 1 

Центральний госпіталь 

МВС України 
ФО-П Скачкова І.В. 31.01.2018 

Конкурси відбудуться 26 лютого 2018 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: 281-00-32. 

Документи приймаються до 12-00 19 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульвар 

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

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 «26» лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта 

оціночної діяльності, який подає заяву. 

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), нежитлова будівля, гараж є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель. 

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 

претендент до участі в конкурсі не допускається.  


