
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 

28.11.2016 з відбору суб’єкта оціночної діяльності по об’єкту оренди - окреме індивідуально 

визначене майно площею 6953,00 кв.м., в т.ч. лабораторно-виробничий корпус №1, основні 

засоби - 1410 од., нематеріальні активи - 47 од., земельна ділянка площею 3658,64 кв.м. та 

база відпочинку на земельній ділянці площею 0,7817 га, за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 

9 та с. Кийлів, Бориспільського р-ну, Київської обл., 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 
нерухоме 

майно 
162,50 

м. Київ, бул. 

Л.Українки, 

26 

ДП УДНДІ 

проектування міст 

"ДІПРОМІСТО" 

ДП 

"Укрдержбудекспертиза" 
31.10.2016 

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 
55,10 

м. Київ, вул. 

Попудренка, 54 
ДП "Укргеоінформ" ТОВ "БРІНГО" 30.11.2016 

2 

 частина 

нежитлового 

приміщення 

75,10 
м. Київ, вул. 

Симиренка, 1 

Національний 

авіаційний 

університет 

ФО-П Зотов 

В.В. 
31.12.2016 

3 

нежитлове 

приміщення - 

частина 

пам'ятки 

архітектури 

175,00 

м. Київ, вул. 

В.Винниченка, 9 

(вул. 

Ю.Коцюбинського, 

9) 

ДЗ "Республіканська 

клінічна лікарня МОЗ 

України" 

ТОВ 

"Академічний 

медичний 

центр" 

31.12.2016 

4 

 частина 

нежитлового 

приміщення 

3,00 

м. Київ, пл. 

Контрактова, 4, 

корпус №3 

Національний 

університет "Києво-

Могилянська 

академія" 

ФО-П Мазур 

А.В. 
31.12.2016 

5 
нежитлове 

приміщення 
93,20 

м. Київ, вул. Героїв 

Космосу, 8-Б літ. 

"А" 

Генеральна дирекція з 

обслуговування 

іноземних 

представництв 

ТОВ "ОСТ-

ГРУП 
31.12.2016 

6 
нежитлове 

приміщення 
100,00 

м. Київ, п-т 

Комарова, 1, корпус 

№8-а 

Національний 

авіаційний 

університет 

ТОВ 

"Український 

авіаційний 

сервісний 

центр" 

31.12.2016 

7 
зовнішній 

фасад будівлі 
1736,00 

м. Київ, вул. 

Антоновича, 180 
УкрІНТЕІ 

ТОВ "Світ 

Аутдор Медіа" 
31.12.2016 

8 
зовнішній 

фасад будівлі 
1736,00 

м. Київ, вул. 

Антоновича, 180 
УкрІНТЕІ 

ТОВ "Світ 

Аутдор Медіа" 
31.12.2016 

9 
зовнішній 

фасад будівлі 
505,70 

м. Київ, вул. 

Антоновича, 180 
УкрІНТЕІ 

ТОВ "Світ 

Аутдор Медіа" 
31.12.2016 



10 
зовнішній 

фасад будівлі 
110,00 

м. Київ, вул. 

Антоновича, 180 
УкрІНТЕІ 

ТОВ "Світ 

Аутдор Медіа" 
31.12.2016 

11 
нежитлове 

приміщення 
36,50 

м. Київ, вул. 

Костянтинівська, 68 

ДП "УНД і ПК 

інститут будівельних 

матеріалів та виробів 

"НДІБМВ" 

ГО 

"Громадський 

рух "Новий 

вогонь" 

31.12.2016 

12 
нежитлове 

приміщення 
21,40 

м. Київ, бул. 

Л.Українки, 26 

ДП "Український 

інститут інженерно-

технічних розвідувань 

для будівництва" 

ТОВ 

"Геопроект" 
31.12.2016 

13 
нежитлове 

приміщення 
2,00 

м. Київ, п-т 

Комарова, 1 

Національний 

авіаційний 

університет 

ФО-П Бойко 

О.В. 
31.12.2016 

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 

Окреме 

індивідуально 

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 

арматуробудування  

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 
нежитлове 

приміщення 
84,79 

м. Київ, вул. 

І.Кудрі, 32 

Національний 

транспортний 

університет 

ТОВ 

"Видавництво 

"Промінь" 

31.12.2016 

3 
нежитлове 

приміщення 
15,00 

м. Київ, вул. 

Освіти, 7 

Київський 

національний 

університет 

будівництва та 

архітектури 

ТОВ "ВІТАЛІ" 31.12.2016 

4 

частина даху 

та технічного 

поверху 

19,50 (в 

т.ч.15,50 та 

4,00) 

м. Київ, вул. 

Попудренка, 54 
ДП "Укргеоінформ" ТОВ "лайфселл" 31.12.2016 

5 

 частина 

нежитлового 

приміщення 

4,50 
м. Київ, вул. 

Красилівська, 6 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет 

ФО-П Шевчук 

П.В. 
28.02.2017 

6 

частина 

нежитлового 

приміщення 

10,00 

м. Київ, вул. 

Політехнічна, 

35 

НТУУ "Київський 

політехнічний 

інститут" 

ФО-П Фоменко 

В.В. 
28.02.2017 

7 

частина 

нежитлового 

приміщення 

1,00 

м. Київ, вул. 

Маричанська, 4 

(вул. Бубнова, 

4) 

ДНЗ "Київське 

регіональне вище 

професійне 

училище 

будівництва" 

ФО-П Очеретян 

О.В. 
28.02.2017 

8 

частина 

нежитлового 

приміщення 

9,00 
м. Київ, вул. 

Гарматна, 2 

ДП "ВО 

"Київприлад" 

ТОВ "Рза-

Прилад" 
31.01.2017 



9 

частина даху 

та технічного 

поверху 

14,50 (в т.ч. 

3,00 та 11,50) 

м. Київ, вул. 

Немировича-

Данченка, 2 

Київський 

національний 

університет 

технологій та 

дизайну 

ПрАТ "Київстар" 30.11.2016 

10 

частина даху 

та частина 

горища 

10,00 (в т.ч. 

3,00 та 7,00) 

м. Київ, вул. 

Кіквідзе, 35 

Київський 

національний 

університет 

технологій та 

дизайну 

ПрАТ "Київстар" 30.11.2016 

11 
нежитлове 

приміщення 
171,30 

м. Київ, 

Житомирське 

шосе, 15-й км 

ДП "Український 

науково-дослідний 

інститут зв'язку" 

ТОВ "Вервіт" 31.01.2017 

12 
нежитлове 

приміщення 
19,00 

м. Київ, п-т 

Комарова, 1 

Національний 

авіаційний 

університет 

ТОВ "Славутич-

Дельфін" 
31.12.2016 

Конкурси відбудуться 04 січня 2017 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 26 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 «04» січня 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 та частина горища) є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв 

мобільних операторів та рекламних носіїв. 

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 зовнішній фасад будівлі є: зовнішні рекламні носії. 

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

інвентарних об'єктів. 


