
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 укладання договору оренди 

№ Назва об’єкту 
оцінки 

Площа, 
м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об'єкта 
Орієнтовна 
дата оцінки 

1 
частина 

нежитлового 
приміщення 

6,00 м. Київ, вул. Ванди 
Василевської, 24 КНУ ім. Т.Шевченка ФО-П Лучок О.О. 31.12.2017 

2 нежитлове 
приміщення 49,70 м. Київ, вул. 

Є.Сверстюка, 15 ДП "ЦОІ" ПАТ "ЦКТ 
"ІнфоПлюс" 31.12.2017 

3 нежитлове 
приміщення 18,00 

м. Київ, вул. 
Костянтинівська, 

68 
ДП "НДІБМВ" ТОВ "Смарт Коала 

Трейдинг" 31.12.2017 

4 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 м. Київ, вул. 
Голосіївська, 15 

ГУ Національної 
поліції у м. Києві ПАТ АБ "Укргазбанк" 31.12.2017 

5 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 м. Київ, вул. 
Пирогова, 9 

НПУ ім. 
М.П.Драгоманова ПАТ АБ "Укргазбанк" 31.12.2017 

6 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 м. Київ, вул. 
Тургенєвська, 8-14 

НПУ ім. 
М.П.Драгоманова ПАТ АБ "Укргазбанк" 31.12.2017 

7 нежитлове 
приміщення 31,90 м. Київ, пр-т 

А.Глушкова, 9 

ДП "ЦУТБ по 
ковзанярському 

спорту "Льодовий 
стадіон" 

ФО-П Федоров О.А. 31.12.2017 

8 нежитлове 
приміщення 83,25 

м. Київ, вул. 
Васильківська, 17, 

корпус №6 
НУБіП України ФО-П Гончар О.А. 31.12.2017 

9 нежитлове 
приміщення 48,40 м. Київ, вул. 

Обсерваторна, 25 

ДП "Державне 
спеціалізоване 

видавництво "Техніка" 

ТОВ "Видавництво 
"Саміт-книга" 31.12.2017 

10 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 м. Київ, вул. 
Огієнка, 19 

Державний університет 
інфраструктури та 

технологій 
ФО-П Бойко О.В. 31.12.2017 

11 
частина 

нежитлових 
приміщень 

4,00 
м. Київ, пр-т 

Повітрофлотський, 
94 

ДП "Завод 410 
цивільної авіації" ПАТ АБ "Укргазбанк" 31.12.2017 

12 нежитлове 
приміщення 87,30 

м. Київ, вул. 
Бульварно-

Кудрявська, 22 
ДП "ПРОЗОРРО" ДУ "Відкриті 

публічні фінанси" 31.12.2017 

13 нежитлове 
приміщення 107,40 м. Київ, вул. 

Ломоносова, 43 КНУ ім. Т.Шевченка ФО-П Ільницький 
Є.А. 31.12.2017 

14 нежитлове 
приміщення 18,50 м. Київ, пр-т 

Перемоги, 50 
ДВ "Преса України" 

ДУС 
ПП "ЮКГ "Твінс 

Компані" 31.12.2017 

15 нежитлові 
приміщення 47,10 

м. Київ, вул. 
С.Петлюри, 15, 

корпус "Б" 

ДП 
"КИЇВДІПРОТРАНС" 

ГО "Моделювання 
фінансових ринків" 31.12.2017 

16 нежитлові 
приміщення 42,30 

м. Київ, вул. 
С.Петлюри, 15, 

корпус "Б" 

ДП 
"КИЇВДІПРОТРАНС" 

ГО "Лісопереробних 
підприємств" 31.12.2017 

17 нежитлове 
приміщення 34,10 

м. Київ, вул. 
С.Петлюри, 15, 

корпус "Б" 

ДП 
"КИЇВДІПРОТРАНС" 

ГО "Експортерів 
продукції 

лісопереробки" 
31.12.2017 

18 нежитлові 
приміщення 430,50 м. Київ, пр-т 

Перемоги, 50 
ДВ "Преса України" 

ДУС ТОВ "ВФ "Афіша" 31.12.2017 

19 нежитлове 
приміщення 32,00 

м. Київ, вул. 
Преображенська 
(І.Клименка), 25 

ДП "Державний 
проектний інститут 

"Діпроверф" 
ТОВ "АКВЕСТЕЛ" 31.12.2017 



20 нежитлове 
приміщення 169,00 

м. Київ, пр-т 
Валерія 

Лобановського, 51 
ДП "НДІБВ" ТОВ "СітіФуд" 31.12.2017 

21 нежитлове 
приміщення 115,30 м. Київ, вул. 

М.Матеюка, 4 
Олімпійський коледж 

ім. І.Піддубного ФО-П Кікена П.І. 31.12.2017 

22 нежитлові 
приміщення 2748,70 

м. Київ, пр-т 
Валерія 

Лобановського, 51 
ДП "НДІБВ" 

ТОВ "УК "Служба 
комунального 

сервісу" 
31.12.2017 

23 
частина 

нежитлового 
приміщення 

2,00 
м. Київ, вул. 

М.Малиновського, 
2-а 

Оболонське РУГУ МВС 
України в м. Києві ПАТ АБ "Укргазбанк" 31.12.2017 

24 нежитлове 
приміщення 68,80 м. Київ, вул. 

Дегтярівська, 49-Г 
ДВНЗ "КНЕУ ім. 

В.Гетьмана" 
ТОВ "Віра-Конті 

Прем'єр" 31.12.2017 

25 

нежитлові 
приміщення - 

об'єкт 
культурної 
спадщини 

281,75 м. Київ, пр-т 
Перемоги, 54/1 

ДВНЗ "КНЕУ ім. 
В.Гетьмана" 

ТОВ "Віра-Конті 
Прем'єр" 31.12.2017 

26 нежитлові 
приміщення 62,20 м. Київ, вул. Отто 

Шмідта, 26 

Центральне казенне 
підприємство 

пробірного контролю 
ДП "Головфінтех" 31.12.2017 

27 нежитлові 
приміщення 1949,00 м. Київ, пр-т 

А.Глушкова, 1 
Національний комплекс 

"Експоцентр України" ЗО "ПЗНЗ "Мідгард" 31.12.2017 

Конкурси відбудуться 17 січня 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 11 січня 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 «17» січня 2018 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) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель. 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки - нежитлові приміщення - об'єкт культурної спадщини 
є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність. 


