
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 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: 30.09.2017. 

Конкурс відбудеться 06 вересня 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 31 серпня 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 «06» вересня 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 повторне 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 під час володіння 

об’єктом. 

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 – енергоцех, за адресою: м. Київ, 

вул. Виборзька:  



- 6-ти поверхова прибудова адміністративно – побутового призначення з розмірами в 

плані 18 м*78 м і висотою поверхів 3,3 м (перший 4,35 м); 

- 3-ох поверхова виробнича частина з розмірами в плані 18 м*78 м і висотою поверхів 

6м (1-й і 2-й поверхи) і 7,2 м (3-йповерх). 

Крім вказаного корпусу енергоцеха, в склад будівництва об’єкта входить: підпірна стіна 

об’єкта, розташована на ділянці будівництва паралельно вулиці Виборзької у м Києві; 

внутрішньо майданчикові мережі. 

Період будівництва 1989-1994 роки. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: ділянка входить до загальної території КП «НТЦ 

АСО» і огороджена зі сторони вул. Виборзької. 

Вартість об’єкта при приватизації у 2000 році - 514000 гривень з ПДВ. 

Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – без земельної ділянки. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017. 

Конкурс відбудеться 06 вересня 2017 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 31 серпня 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 «06» вересня 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 повторне 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: 30.09.2017. 



Конкурс відбудеться 06 вересня 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 12-00 31 серпня 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 «06» вересня 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 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 – спецгараж на 50 автомобілів, за адресою: м. Київ, 

вул. Охтирська, 5-17. 

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

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 

- 30,0 тис. грн. (за договором купівлі – продажу) станом на 20.08.1997. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017. 

Конкурс відбудеться 06 вересня 2017 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 31 серпня 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 «06» вересня 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 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:  

спортивний комплекс «Стадіон «Старт», за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 26-28/4. 

Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 
- 19/100 частини майнового комплексу по вул. Шолуденка, 26, а саме: адміністративний 

корпус (літ.А) – 130,4 м2, підземний туалет (літ.Д) – 109,5 м2; 

- нежилий будинок по вул. Шолуденка, 28/4 (літ.А) – 967,4 м2; 

- футбольне поле тренувальне – 5925,0 м2; 

- футбольне поле основне – 7176,0 м2; 

- бігова доріжка – 2200,0 м2; 

- сектор легкоатлетичний – 2283,0 м2; 

- майданчик для гри в городки – 450,0 м2; 

- дренаж; 

- баскетбольний майданчик – 540,0 м2; 

- хокейний майданчик – 1890,0 м2; 

- волейбольний майданчик – 350,0 м2; 

- трибуна – 36,0 м2; 

- огорожа трибуни – 113,0 м2; 

- тенісний корт – 64,8 м2; 

- огорожа стадіону – 538,8 м2. 

Вартість об’єкта при приватизації у 2010 році – 10 000 000,00 грн. з ПДВ. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017. 

Конкурс відбудеться 06 вересня 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 12-00 31 серпня 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 «06» вересня 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 об'єкта приватизації 

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

здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Е 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:  

Державна частка у статутному капіталі ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» у розмірі 30%. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41.  

Розмір статутного капіталу господарського товариства – 27 800 тис. грн. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні 

Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017. 

Конкурс відбудеться 06 вересня 2017 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: 281-00-36. 

Документи приймаються до 12-00 31 серпня 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 «06» вересня 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.  
 


