
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, 

м
2
 

Адреса об’єкта 

оцінки 
Балансоутримувач 

Платник 

робіт з 

оцінки 

об'єкта 

Орієнтов

на дата 

оцінки 

1 
нежитлове 

приміщення 
17,00 

м. Київ, вул. 

М.Максимовича, 

22 

Національна академія 

Служби безпеки України 

ФО-П Дробінка 

І.Б. 
31.10.2016 

2 
нежитлове 

приміщення 
260,30 

м. Київ, вул. 

Пугачова, 19а 
ДП Завод "Генератор" 

Управління 

освіти 

Шевченківської 

районної в м. 

Києві 

Державної 

адміністрації 

30.09.2016 

3 
нежитлове 

приміщення 
14,50 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Ц 

ДП "Укроборонресурси" 
ПрАТ 

"Драгінвест" 
30.09.2016 

4 
нежитлове 

приміщення 
55,60 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Ц 

ДП "Укроборонресурси" ТОВ "АФСО" 30.09.2016 

5 
нежитлове 

приміщення 
50,50 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Ц 

ДП "Укроборонресурси" 
ТОВ "ТЕНТЕ 

Україна" 
30.09.2016 

6 
нежитлове 

приміщення 
13,00 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Ц 

ДП "Укроборонресурси" 

ПП 

"Металспецпост

ач" 

30.09.2016 

7 
нежитлове 

приміщення 
13,00 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Ц 

ДП "Укроборонресурси" 
ТОВ "ТД 

Укрстілсервіс" 
30.09.2016 

8 
нежитлове 

приміщення 
83,30 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Ц 

ДП "Укроборонресурси" ТОВ "Ларсен К" 30.09.2016 

9 
нежитлове 

приміщення 
21,70 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Т 

ДП "Укроборонресурси" ТОВ "Ларсен К" 30.09.2016 

10 
нежитлове 

приміщення 
21,10 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ. Х 

ДП "Укроборонресурси" 

ТОВ 

"Слов'янська 

газова 

компанія" 

30.09.2016 



Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати для укладання договору оренди. 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 

плати для продовження  договору оренди. 

Конкурси відбудуться 02 листопада 2016 року о 15
-00

 в регіональному відділенні Фонду 

державного майна України по м. Києву за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50-г, тел. для 

довідок: 281-00-36. 

Документи приймаються до 12
-30

 24 жовтня 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. 

№ 

Назва 

об’єкту 

оцінки 

Площа, 

м
2
 

Адреса 

об’єкта 

оцінки 

Балансоутримувач 

Платник 

робіт з 

оцінки 

об'єкта 

Орієнтов

на дата 

оцінки 

1 
нежитлове 

приміщення 
192,00 

м. Київ, вул. 

І.Сергієнка, 7 

ДВНЗ "Київський 

енергетичний коледж" 

ФО-П 

Кравченко Л.О. 
31.10.2016 

2 
частина 

нежитлового 

приміщення 

9,20 

м. Київ, 

Харківське 

шосе, 17 

Національний університет 

"Києво-Могилянська 

академія" 

ТОВ "МПС 

"Постірай-Ка!" 
31.10.2016 

3 
нежитлове 

приміщення 
9,50 

м. Київ, п-т 

Перемоги, 50 
ДВ "Преса України" 

ТОВ "Вларус 

ЛТД" 
31.10.2016 

4 
частина 

нежитлового 

приміщення 

1,00 
м. Київ, п-т 

Комарова, 1 

Національний авіаційний 

університет 

ПАТ " 

Державний 

ощадний банк 

України" 

31.10.2016 

5 
частина 

нежитлового 

приміщення 

2,00 
м. Київ, п-т 

Комарова, 1 

Національний авіаційний 

університет 

ПАТ " 

Державний 

ощадний банк 

України" 

31.10.2016 

№ 

Назва 

об’єкту 

оцінки 

Площа, 

м
2
 

Адреса 

об’єкта 

оцінки 

Балансоутримувач 

Платник 

робіт з 

оцінки 

об'єкта 

Орієнтов

на дата 

оцінки 

1 
нерухоме 

майно 
61,70 

м. Київ, вул. 

Борисоглібська, 

10-А 

КДАВТ ім. П.Конашевича-

Сагайдачного 
ТОВ "Досаф" 31.10.2016 

2 
частина 

нежитлового 

приміщення 

2,16 

м. Київ, вул. 

Тургенєвська, 

3/9 

Національний педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова 

ТОВ "Інтер 

Аутдор" 
30.09.2016 

3 
нежитлове 

приміщення 
27,40 

м. Київ, вул. 

Б.Грінченка, 1 
ДП "Спецагро" 

ДП "Конярство 

Україна" 
31.10.2016 

4 
бетонований 

майданчик та 

частина труби 

10,00 

кв.м. (в 

т.ч. 6,00 

кв.м. та 

4,00 

кв.м.) 

м. Київ, вул. 

Кільцева 

дорога, 4 

Державне науково-

виробниче підприємство 

"Електронмаш" 

ТОВ 

"Інтелектуальні 

телекомунікації

" 

30.09.2016 



На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної 

діяльності, який відбудеться «02» 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 р. №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, нерухоме майно (частина 

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

будівель. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки бетонований майданчик та частина труби є: 

нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та 

рекламних носіїв. 
 


