
ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про оголошення конкурсу 

з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної 

оцінки об'єкта приватизації 
 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для 

здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом продажу за конкурсом 

з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без земельної ділянки. 

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМ України по м. Києву. 

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМ України по м. Києву. 

Об'єкт оцінки:  

єдиний майновий комплекс державного торговельного підприємства «ГУДОК», за 

адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14. 

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 

незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 

- основні засоби: адміністративна будівля (літ.А) – 243,0 м2, склади (літ.Б) – 1391,1 м2, 

гаражі (літ.В) – 172,9 м2, прохідна (літ.Д) – 20,8 м2, навіс (літ.Е), склад палива (літ.Г) – 15,6 

м2, навіс (літ.Ж), меблі та інше майно. 

Балансова вартість основних засобів: 762776,75 грн. станом на 31.03.2017. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 31.05.2017. 
Конкурс відбудеться 21 червня 2017 року об 11-00 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 12-00 15 червня 2017 року за адресою: м. Київ, бульвар  

Т. Шевченка, 50-г, кім. 108. Тел. для довідок: 281-00-36. 

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

діяльності, який відбудеться «21» червня 2017 року». 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде 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 конкурсі 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 конкурсі (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.  

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом 

підтвердних документів, що містяться в конверті. 


