
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). 

 

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 
19,30 

м. Київ, вул. 

Чорновола, 

28/1, корпус 

№11 

Національна дитяча 

спеціалізована лікарня 

"Охматдит" МОЗ 

України 

ТОВ "Аптечне 

об'єднання 

"Біокон" 

31.10.2016 

2 
нерухоме 

майно 
1052,78 

Закарпатська 

область, 

Межигірський 

район, с. 

Синевир 

ДП "КДЗ "Буревісник" 

Свято-Успенська 

Києво-Печерська 

Лавра 

Української 

Православної 

Церкви 

30.11.2016 

3 
нежитлове 

приміщення 
49,90 

м. Київ, 

Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Б 

ДП "Укроборонресурси" ТОВ "Дісел" 31.10.2016 

4 
нежитлове 

приміщення 
36,90 

м. Київ, 

Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Б 

ДП "Укроборонресурси" 
ТОВ фірма 

"Технопласт" 
31.10.2016 

5 
нежитлове 

приміщення 
121,20 

м. Київ, 

Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Ф 

ДП "Укроборонресурси" 
ТОВ фірма 

"Технопласт" 
31.10.2016 

6 

частина 

технічного 

майданчику 

216,60 

м. Київ, вул. 

Горлівська, 

226/228 

Казенне підприємство 

"Науково-технічний 

комплекс "Імпульс" 

ТОВ 

"Київкомплект" 
31.10.2016 

№ 

Назва 

об’єкту 

оцінки 

Площа

, м2 

Адреса 

об’єкта 

оцінки 

Балансоутримувач 

Платник робіт 

з оцінки 

об'єкта 

Орієнтовн

а дата 

оцінки 

1 
нежитлове 

приміщення 
18,00 

м. Київ, вул. 

Вишгородська, 

85-А 

ДУ "Територіальне 

медичне об'єднання 

МВС України по 

Київській області" 

ТОВ "ХЕЛСІ 

ЕНД ХЕПІ 

ФАРМАСІ" 

31.10.2016 



2 
нежитлове 

приміщення 
2455,70 

м. Київ, вул. 

Мельникова, 

46 

ДП "Спортивний 

комплекс "Авангард" 

ДЮСШ з хокею 

з шайбою 

"Сокіл-Київ" 

31.10.2016 

3 

частина 

нежитлового 

приміщення 

15,00 
м. Київ, вул. 

С.Петлюри, 15 

ДП "Науково-дослідний 

та проектно-

вишукувальний інститут 

транспортного 

будівництва 

"КИЇВДІПРОТРАНС" 

ФО-П Мичко 

Н.М. 
31.10.2016 

4 
нежитлове 

приміщення 
62,50 

м. Київ, вул. 

Б.Грінченка, 1 
ДП "Спецагро" 

ПП "МІЛЛ-

АГРО" 
31.10.2016 

5 
зовнішній 

фасад будівлі 
1736,00 

м. Київ, вул. 

Антоновича, 

180 

УкрІНТЕІ 
ТОВ "Світ 

Аутдор Медіа" 
31.10.2016 

6 
зовнішній 

фасад будівлі 
505,70 

м. Київ, вул. 

Антоновича, 

180 

УкрІНТЕІ 
ТОВ "Світ 

Аутдор Медіа" 
31.10.2016 

7 
зовнішній 

фасад будівлі 
1736,00 

м. Київ, вул. 

Антоновича, 

180 

УкрІНТЕІ 
ТОВ "Світ 

Аутдор Медіа" 
31.10.2016 

8 
зовнішній 

фасад будівлі 
110,00 

м. Київ, вул. 

Антоновича, 

180 

УкрІНТЕІ 
ТОВ "Світ 

Аутдор Медіа" 
31.10.2016 

9 
нежитлове 

приміщення 
60,70 

м. Київ, вул. 

Б.Грінченка, 9 

Філія національної 

телекомпанії України 

"Центральна дирекція 

"Українське радіо" 

ГО "Громадське 

радіо" 
31.10.2016 

10 

нежитлове 

приміщення - 

об'єкт 

культурної 

спадщини 

269,60 
м. Київ, вул. 

Хрещатик, 22 

Українське державне 

підприємство поштового 

зв'язку "Укрпошта" 

ТОВ "РОДОВІД 

музей" 
31.10.2016 

11 

частина 

нежитлового 

приміщення 

40,00 

м. Київ, 

Дніпропетровс

ьке шосе, 3, 

літ. Ж 

Лікарня відновного 

лікування МВС України 

ТОВ "ГАЗ 

ПОІНТ" 
31.10.2016 

12 
нежитлове 

приміщення 
45,79 

м. Київ, вул. 

Вавілових, 13 
ДУ "ННДІПБОП" 

БФ "Добра воля 

та турбота" 
31.10.2016 

13 

нежитлове 

приміщення - 

об'єкт 

культурної 

спадщини 

12,40 

м. Київ, вул. 

Бульварно-

Кудрявська, 21 

ДП "ПІ 

"Укрметротунельпроект" 

Донецька 

обласна ГО 

"Федерація регбі 

Донецької 

області" 

30.11.2016 

14 

нежитлове 

приміщення - 

об'єкт 

культурної 

спадщини 

42,10 

м. Київ, вул. 

Бульварно-

Кудрявська, 21 

ДП "ПІ 

"Укрметротунельпроект" 

ТОВ "ІНТЕЛКТ 

4 ДЖІ СЕРВІС 

УКРАЇНА" 

30.11.2016 



Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 

плати для продовження  договору оренди. 

Конкурси відбудуться 28 листопада 2016 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. 

№ 

Назва 

об’єкту 

оцінки 

Площа, м2 

Адреса 

об’єкта 

оцінки 

Балансоутриму

вач 

Платник робіт 

з оцінки 

об'єкта 

Орієнтовн

а дата 

оцінки 

1 

Окреме 

індивідуальн

о визначене 

майно 

6953,00 кв.м. 

(в т.ч. 

лабораторно-

виробничий 

корпус №1, 

основні 

засоби - 1410 

од., 

нематеріальні 

активи - 47 

од. та 

земельна 

ділянка - 

3658,64 кв.м. 

м. Київ, вул. 

П.Шутова, 9 ДП Київське 

центральне 

конструкторське 

бюро 

арматуробудуванн

я  

ПАТ "Київське 

центральне 

конструкторське 

бюро 

арматуробудуван

ня" 

31.10.2016 

База 

відпочинку 

на земельній 

ділянці 

площею 

0,7817 га 

с. Кийлів, 

Бориспільського 

р-ну, Київської 

обл. 

2 

частина 

нежитлового 

приміщення 

248,00 
м. Київ, вул. 

Клавдіївська, 22 

Київське вище 

професійне 

училище 

будівництва і 

архітектури 

Споживче 

товариство 

"Скиф" 

31.12.2016 

3 

частина 

нежитлового 

приміщення 

11,10 

м. Київ, вул. 

Метробудівська, 

5а 

Промислово-

економічний 

коледж 

Національного 

авіаційного 

університету 

ФО-П Толочко 

І.К. 
31.12.2016 

4 

частина 

нежитлового 

приміщення 

2,16 
м. Київ, вул. 

Е.Потьє, 18 

Київський 

національний 

економічний 

університет ім. 

В.Гетьмана 

ТОВ "Інтер 

Аутдор" 
31.10.2016 

5 
нежитлове 

приміщення 
21,20 

м. Київ, п-т 

Валерія 

Лобановського, 

51 (стара назва: 

п-т 

Червонозоряний

, 51) 

ДП "НДІБВ" 
ТОВ фірма 

"Техкомп" 
30.11.2016 

6 
нежитлове 

приміщення 
52,20 

м. Київ, вул. 

М.Раскової, 15 

Українське 

державне 

підприємство 

"Укрхімтрансаміа

к" 

Об'єднання 

підприємств 

хімічної галузі 

України "Союз 

хіміків України" 

31.12.2016 

7 
нежитлове 

приміщення 
22,10 

м. Київ, вул. 

Нижньоключова

, 12 

НТУУ "Київський 

політехнічний 

інститут" 

ТОВ "ГРІН ТЕХ" 30.11.2016 



Документи приймаються до 12-30 21 листопада 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 «28» листопада 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 та нерухоме майно 

(частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, 

частини будівель. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина технічного майданчику є: майданчик. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення - об'єкт культурної 

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки зовнішній фасад будівлі є: зовнішні рекламні носії. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки окреме індивідуально визначене майно є: група 

інвентарних об'єктів. 


