
ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про повторне 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’єкта державної власності групи А шляхом продажу на аукціоні.  

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:  

Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23)) 

загальною площею 916,5 м
2
, що перебуває на балансі ПАТ «Науково-дослідний інститут 

електромеханічних приладів». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, 

(літера Б).  

Балансова первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди 

цивільної оборони (корпус 23)): 228140,64 грн. станом 01.01.2012. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018. 
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 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 22 лютого 2018 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 конверті необхідно зробити відмітку: «На 

конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, який відбудеться «28» лютого 2018 року», а також 

зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. 
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.  

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що 

перевищують 2 400,00 грн.  

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 

претендент до участі в конкурсі не допускається.  

ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про повторне оголошення конкурсу 

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

об'єкта державної власності 

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

здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж шляхом продажу на аукціоні.  

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:  

Сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м
2
, що перебуває на балансі філії 

«Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач) та розташована за адресою: 03126, м. Київ,                 

вул. Академіка Білецького, 34 (літера В). 



Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018. 
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 року об 11-15 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 22 лютого 2018 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 конверті необхідно зробити відмітку: «На 

конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, який відбудеться «28» лютого 2018 року», а також 

зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. 
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.  

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що 

перевищують 2 400,00 грн.  

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 

претендент до участі в конкурсі не допускається.  

ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про повторне оголошення конкурсу 

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

об'єкта приватизації 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту приватизації 

за час володіння ним покупцем. 

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 – лікарня на 400 ліжок, за адресою: м. Київ,               

смт. Бортничі, вул. Світла. 

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

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:  

- 340,0 тис. грн. (за договором купівлі – продажу) станом на 27.08.1997. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018. 
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 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 12-00 22 лютого 2018 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 конверті необхідно зробити відмітку: «На 

конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, який відбудеться «28» лютого 2018 року», а також 

зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. 
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.  

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що 

перевищують 8 100,00 грн.  

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 

претендент до участі в конкурсі не допускається.  

ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про повторне оголошення конкурсу 

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

групи інвентарних об’єктів 

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

здійснення приватизації групи інвентарних об’єктів державної власності шляхом продажу на 

аукціоні. 

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:  

Група інвентарних об’єктів - легковий автомобіль ВАЗ-2107, 1995 року випуску, 

реєстраційний номер 29713 КА (інвентарний номер 274) та причеп «Турист», 1993 року 

випуску, реєстраційний номер КІ 8815 (інвентарний номер 270) колишнього Українського 

державного підприємства управління по комплектуванню будов машинобудівного комплексу 

«Укрмашкомплект», що перебуває на балансі ОП «Укрмашкомплект». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-Б.  

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018. 
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 року об 11-45 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 22 лютого 2018 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 конверті необхідно зробити відмітку: «На 

конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, який відбудеться «28» лютого 2018 року», а також 

зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. 
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.  

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що 

перевищують 1 400,00 грн.  

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 

претендент до участі в конкурсі не допускається.  

 



ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про повторне оголошення конкурсу 

з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено для проведення робіт з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

Мета проведення оцінки: для цілей бухгалтерського обліку. 

Замовник та платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Національний академічний 

драматичний театр ім. Івана Франка». 

Назва об'єкта оцінки: земельна ділянка. 

Кількість земельних ділянок: 1 (одна). 

Розмір земельної ділянки: 0,1587 га. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Київ, вул. Ямська, 68 (кадастровий номер: 

8000000000:79:034:0005). 

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. 

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 5 043 210, 78 грн.  

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:  ні. 

Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018. 
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 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 12-00 22 лютого 2018 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 конверті необхідно зробити відмітку: «На 

конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, який відбудеться «28» лютого 2018 року», а також 

зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. 
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 є суб’єктами оціночної діяльності у 

сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».  

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.  

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 

претендент до участі в конкурсі не допускається.  

ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМ України по м. Києву про повторне оголошення конкурсів з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 

об'єктів державної власності 
 

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

для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу за 

конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без земельної ділянки. 

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 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 м
2
, склади (літ.Б) – 1391,1 м

2
, 

гаражі (літ.В) – 172,9 м
2
, прохідна (літ.Д) – 20,8 м

2
, навіс (літ.Е), склад палива (літ.Г) – 15,6 м

2
, 

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: 28.02.2018. 
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що 

перевищують 5 000,00 грн.  
 

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

для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом продажу на аукціоні.  

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.  

Об'єкт оцінки:  

єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Проектний інститут 

«ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ», за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 83, що перебуває на балансі 

ДП «Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ». 

Вид економічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, 

геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. 

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

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

- основні засоби – 14 одиниць. 

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

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:  

- основні засоби – 19,7 тис. грн. станом 30.09.2016. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018. 
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що 

перевищують 10 000,00 грн.  
 

3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту 

приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне 

відділення ФДМУ 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: 28.02.2018. 
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що 

перевищують 10 000,00 грн.  

Конкурси відбудуться 28 лютого 2018 року о 12-15 в регіональному відділенні Фонду 

державного майна України по м. Києву за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50-г, тел. для 

довідок: 281-00-32. 

Документи приймаються до 12-00 22 лютого 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 конверті необхідно зробити відмітку: «На 

конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, який відбудеться «28» лютого 2018 року», а також 

зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. 
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.  

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 

претендент до участі в конкурсі не допускається.  

 


