
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 

частина 

нежитлового 

приміщення 

4,70 

м. Київ, вул. 

С.Петлюри, 15, 

корпус "Б" 

ДП 

"КИЇВДІПРОТРАНС" 

ПАТ "НАК 

"УКРСВІТЛОЛІЗІНГ" 
31.07.2017 

2 
нежитлове 

приміщення 
74,00 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."П" 

ДП 

"Укроборонресурси" 
ФО-П Турпетко О.Ю. 31.08.2017 

3 
нежитлове 

приміщення 
63,20 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."Ч" 

ДП 

"Укроборонресурси" 
ФО-П Марченко О.О. 31.08.2017 

4 
нежитлове 

приміщення 
98,50 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."Д" 

ДП 

"Укроборонресурси" 

ТОВ "Профіндустрія-

УК" 
31.08.2017 

5 
нежитлові 

приміщення 
57,40 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."М" 

ДП 

"Укроборонресурси" 

ТОВ "Констракшн 

Машинері" 
31.08.2017 

6 
нежитлове 

приміщення 
9,30 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."Ц" 

ДП 

"Укроборонресурси" 

ТОВ "Компанія 

"Ерконтрейд"" 
31.08.2017 

7 
нежитлове 

приміщення 
43,20 

м. Київ, Саперно-

Слобідський 

проїзд, 3, літ."Я" 

ДП 

"Укроборонресурси" 
ФО-П Лоза А.М. 31.08.2017 

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 

Орієнтовна 

дата 

оцінки 

1 
нежитлове 

приміщення 
68,20 

м. Київ, вул. 

Є.Сверстюка, 15 
ДП "ДІСЕД" 

Асоціація 

українських банків 
31.08.2017 

2 
нежитлове 

приміщення 
21,60 

м. Київ, вул. 

Еспланадна, 4-6 

Головне  управління  

регіональної 

статистики 

ВГО "Козацька 

територіальна 

оборона" 

31.08.2017 

3 
нежитлові 

приміщення 
642,80 

м. Київ, пр-т 

Корольова, 1 

ДП "ВО 

"Київприлад" 
ТОВ "Кронас-Трейд" 31.08.2017 

4 
нежитлове 

приміщення 
34,00 

м. Київ, вул. 

Політехнічна, 33 

НТУУ "КПІ ім. 

І.Сікорського" 

ТОВ "ПОЛІТЕКО 

САЙЕНС СІТІ" 
31.08.2017 

5 

нерухоме 

майно - 

частина 

освітлюваль

ної опори 

5,00 
м. Київ, пр-т 

А.Глушкова, 9 

ДП "ЦУТБ по 

ковзанярському 

спорту "Льодовий 

стадіон" 

ТОВ "ТриМоб" 31.08.2017 

6 
нежитлове 

приміщення 
13,60 

м. Київ, вул. 

Леонтовича, 11 

ДЗ "Київський 

коледж зв'язку" 

Київська міська 

дирекція ПАТ 

"Укрпошта" 

31.08.2017 

7 

частина 

нежитлового 

приміщення 

1,00 

м. Київ, вул. 

Тургенєвська, 

71-75 

Головне управління 

статистики у м. Києві 

ТОВ "Міжнародні 

інформтехнології" 
31.08.2017 

8 
нежитлові 

приміщення 
282,75 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 37-к 

НТУУ "КПІ ім. 

І.Сікорського" 

Київська міська 

організація 

Профспілки 

працівників освіти і 

науки України 

31.08.2017 



9 
нежитлове 

приміщення 
29,80 

м. Київ, вул. 

Васильківська, 1 

ДП "Національний 

центр Олександра 

Довженка" 

БО "МБФ "ІМПУЛЬС 

ТРАНСФОРМАЦІЯ 

ПЛАТФОРМА" 

31.08.2017 

10 
нежитлове 

приміщення 
19,20 

м. Київ, пр-т 

Перемоги, 50 
ДВ "Преса України" 

ТОВ "Інтересна 

газета" 
31.08.2017 

11 
нежитлове 

приміщення 
115,80 

м. Київ, вул. 

Є.Харченка, 4 

Бортницьке 

міжрайонне 

управління водного 

господарства ім. 

Гаркуші М.А. 

ТОВ "КРЕТЕК" 31.08.2017 

12 
нежитлове 

приміщення 
140,30 

м. Київ, вул. 

Васильківська, 1 

ДП "Національний 

центр Олександра 

Довженка" 

ФО Рубан В.В.  31.08.2017 

13 
нежитлове 

приміщення 
25,40 

м. Київ, вул. 

С.Петлюри, 15, 

корпус "А" 

ДП 

"КИЇВДІПРОТРАНС" 

ТОВ "Донецький 

інститут води" 
31.08.2017 

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 
нежитлове 

приміщення 
16,80 

м. Київ, вул. 

Фролівська, 4 

Київське казенне 

експериментальне 

протезно-

ортопедичне 

підприємство 

ТОВ 

"Ортопедичний 

науково-

виробничий 

реабілітаційний 

центр "Ортес" 

31.07.2017 

2 споруда 7,56 
м. Київ, с. Пирогів, 

споруда № 7 

Національний 

музей народної 

архітектури та 

побуту України 

ФО-П Гумен М.Г. 31.07.2017 

3 

частина даху 

та 

технічного 

поверху 

4,00 
м. Київ, вул. 

Еспланадна, 42 

ДП "НСК 

"Олімпійський" 
ТОВ "лайфселл" 30.06.2017 

4 

частина даху 

та 

технічного 

поверху 

21,00 (в 

т.ч. 9,00 

та 

12,00) 

м. Київ, вул. 

Фізкультури, 1 

Національний 

університет 

фізичного 

виховання і спорту 

України 

ПрАТ "ВФ 

Україна" 
31.07.2017 

5 

частина даху 

та 

технічного 

поверху 

24,025 

(в т.ч. 

6,00 та 

18,025) 

м. Київ, пр-т 

Космонавта Комарова, 

1, корпус № 8а 

Національний 

авіаційний 

університет 

ПрАТ "ВФ 

Україна" 
31.08.2017 

6 
нежитлові 

приміщення 
198,00 

м. Київ, вул. 

Фролівська, 4 

Київське казенне 

експериментальне 

протезно-

ортопедичне 

підприємство 

ТОВ 

"Ортопедичний 

науково-

виробничий 

реабілітаційний 

центр "Ортес" 

31.08.2017 

7 
нежитлові 

приміщення 
149,80 

м. Київ, вул. 

Гарматна, 2 

ДП "ВО 

"Київприлад" 

ТОВ "Інструмент-

сервіс" 
31.08.2017 

8 

частина 

нежитлового 

приміщення  

10,00 
м. Київ, вул. 

Політехнічна, 39 

НТУУ "КПІ ім. 

І.Сікорського" 

ФО-П 

Комісаренко А.Ф. 
31.08.2017 

9 

прибудова 

до 

трансформат

орної 

підстанції 

80,00 
м. Київ, вул. Е.Потьє, 

8а 
ДП "НДІ "Оріон" 

Українсько-

російське ЗАТ 

"Фазотрон-

Україна" 

31.07.2017 

10 

нежитлові 

приміщення 

- об'єкт 

1171,70 
м. Київ, вул. 

П.Сагайдачного, 37 

ДП "Об'єднання по 

торгівлі та 

постачанню" 

ТОВ "Провідна 

видавнича група" 
31.08.2017 



культурної 

спадщини 

11 частина даху 5,00 
м. Київ, вул. 

А.Туполєва, 19 

Регіональний 

сервісний центр 

МВС України в м. 

Києві 

ТОВ "лайфселл" 30.06.2017 

12 
нежитлові 

приміщення 
132,50 

м. Київ, вул. 

А.Богомольця, 10 

ДУ "Центр 

обслуговування 

підрозділів МВС 

України" 

ДП МВС України 

"Інформ-Ресурси" 
31.08.2017 

Конкурси відбудуться 13 вересня 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 12-00 07 вересня 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 «13» вересня 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 - нежитлове приміщення (частина нежитлового 

приміщення), споруда, прибудова до трансформаторної підстанції є: окремі будівлі, приміщення, 

частини будівель. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки - нерухоме майно - частина освітлювальної опори, 

частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв 

мобільних операторів та рекламних носіїв. 

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

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


