
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів малої 

приватизації 

1.) Об’єкт незавершеного будівництва - житловий будинок за адресою: Київська 

область, м. Сквира, вул. Грушевського, 10 .  

Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки 

майна. 

Замовник та Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях.  

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої 

приватизації.   

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. 

Очікувана найбільша ціна: 7700 грн. 

 

2) Об’єкт незавершеного будівництва - 48 квартирний житловий будинок за адресою: 

Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Вячеслава Чорновола, 4, який під час 

приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ "Племінний завод "Бортничі" 

(правонаступник: ПрАТ "Племінний завод "Бортничі").  

Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки 

майна. 

Замовник та Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях.  

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої 

приватизації.   

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва        

Очікувана найбільша ціна: 7000 грн. 

 

3) Окреме майно - нежитлова будівля автотранспортних класів загальною площею 

458,2 кв.м за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Гусєва, 27, яка під час приватизації 

не увійшла до статутного капіталу ВАТ "Сільгосптехніка" (код ЄДРПОУ03744994; 

правонаступник АТ "Фастівська сільгосптехніка").  

Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки 

майна. 

Замовник та Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях.  

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої 

приватизації.   

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:окремі будівлі, приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення зокрема порівняної площі.  

Очікувана найбільша ціна: 7000 грн. 

 

Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення Фонду 

державного майна України  по Київській, Черкаській та Чернігівській областях,  по 

кожному об’єкту окремо, конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 15.01.2016 №60/28190 (із змінами, внесеними наказами Фонду 

державного майна України від 16.01.2020 №47 та від 11.02.2020 №227) (далі – 

Положення) складається із: 

- підтвердних документів; 

- конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 

пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 

днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в 



окремому конверті; 

-  документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 

інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 

робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 

про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до 

Положення). 

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 

формою (додаток 4 до Положення); 

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження 

діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі 

необхідності); 

- інформація про претендента (додаток 5 до Положення). 

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних 

документів та обов’язковим зазначенням об’єкту на який подається конкурсна документація, 

що містяться в конверті до відділу документального забезпечення та контролю 

Регіонального відділення Фонду державного майна України  по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення 

конкурсу (включно), за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кім. 612. 

Конкурс відбудеться 25.11.2021р. за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50  

(Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях) об 11.00, кім. 613, телефон  для довідок 200-25-36. 
 

 

 
 

         

        Наталія СТЕПАНОВА 
 200-25-36 
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