
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 завданих збитків. 

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:  

об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку, за 

адресою : м. Київ, вул. Волинська, 66-А. 

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 

- 973951,00 грн. (за договором купівлі – продажу) станом на 27.08.2003. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2017. 
Конкурс відбудеться 26 квітня 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 17-00 20 квітня 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 «26» квітня 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.  

ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про оголошення конкурсу 

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

оцінки індивідуально визначеного майна 

Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом продажу на 

аукціоні об’єкта державної власності групи А. 

Замовником звіту виступає Регіональне відділення ФДМ України по м. Києву. 

Об'єкт оцінки:  

кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний номер 

АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, який знаходиться на балансі Мостозагону №2 ПАТ 

«Мостобуд», за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8. 

Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2017. 
Конкурс відбудеться 26 квітня 2017 року об 11-30 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 17-00 20 квітня 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 «26» квітня 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 р. № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 р. 

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.  
 

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 спеціалізованого підприємства «Укрспецторг», 

за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 12. 

Види економічної діяльності (коди КВЕД): 68.32, 45.11, 45.19, 45.31, 45,32, 45.40. 

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

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

- основні засоби: рахунок 10 (будівлі) – 2, рахунок 10 (засоби) – 4, рахунок 117 – 4, 

рахунок 112 – 142; нематеріальні активи: рахунок 127 – 3. 

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 

- основні засоби: рахунок 10 (будівлі) – 158539,62 грн., рахунок 10 (засоби) – 0,00 грн., 

рахунок 117 – 475,33 грн., рахунок 112 – 45843,82 грн.; нематеріальні активи: рахунок 127 – 

40574,23 грн. станом на 01.01.2017. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2017. 
Конкурс відбудеться 26 квітня 2017 року о 12-00 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 17-00 20 квітня 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 «26» квітня 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.  
 


