
ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 

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

діяльності, який буде залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта малої 

приватизації 

Окреме майно, яке під час приватизації орендного підприємства «Саливонківський цукровий 

завод» не увійшло до статутного капіталу та перебуває на балансі ПрАТ «Саливонківський 

цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372517) у складі: 

1. будівля депо з адміністративною добудовою, літера «А1», що розташована за 

адресою: Київська область, Васильківський район, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 

1а; 

2. споруда вагової, літера «Б1» та ваги вагової АС-150ц 136, що розташовані за адресою: 

Київська область, Васильківський район, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1б; 

3. виставочні залізничні колії біля ст. Устинівка, у тому числі:  

колія № 1 (приймально-відправна) - 314,45 пог.м;  

колія № 2 (ходова) - 645,9 пог.м;  

колія № 3 (приймально-відправна) - 315 пог.м;  

колія № 18 (виставочна) - 110,17 пог.м, що розташовані за адресою: Київська область, 

Васильківський район, ст. Устинівка; 

4.  з’єднувальна залізнична колія - 10913,0 пог.м, що розташована за адресою: Київська 

область, Васильківський район, ст. Устинівка: 

роз`їзд 9 км, в тому числі:  

колія № 1 (виставочна) - 420,25 пог.м;  

колія № 2 (обгінна) - 262,16 пог.м;  

колія № 3 (розвантажувальна) - 242,45 пог.м;  

колія № 4 (розвантажувальна) - 48,62 пог.м, що розташовані за адресою: Київська область, 

Васильківський район, ст. Устинівка; 

5.  залізничні колії на території цукрового заводу, у тому числі: 

колія № 1 (вивант.) - 771,17 пог.м; 

колія № 2 (вивант.) - 376 пог.м; 

колія № 3 (обгінна) - 344,53 пог.м; 

колія № 4 (навант.) - 403,94 пог.м; 

колія № 5 (з’їзд) - 67,5 пог.м; 

колія № 6 (навант.) - 220,65 пог.м; 

колія № 7 (з’їзд) - 65,88 пог.м; 

колія № 8 (нав.-розв.) - 257,5 пог.м; 

колія № 9 (вивант.) - 138,8 пог.м; 

колія № 10 (зливна) - 209 пог.м; 

колія № 14 (навант.) - 217,93 пог.м, що розташовані за адресою: Київська область, 

Васильківський район, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1; 

6. залізничні колії на території цукрового заводу, у тому числі: 

колія  № 15 (деповська) - 89 пог.м;  

колія  № 16 (деповська) - 132 пог.м, що розташовані за адресою: Київська область, 

Васильківський район, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1; 

7.  стрілочні переводи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 41, 43, 45, 

47; 

8. споруда сигналізації на переїзді, що розташована за адресою: Київська область, 

Васильківський район, ст. Устинівка; 

9. вагова з/л Депо, що розташована за адресою: Київська область, Васильківський район,    

ст. Устинівка; 

10. вагончик для чергових, що розташований за адресою: Київська область, 

Васильківський район, ст. Устинівка; 

11. тепловоз ТГМ 2545; 

12. тепловоз ТГМ-4 1777; 

13. тепловоз ТГМ-4 1221; 

14. тепловоз ТГК-2 8326; 



15. тепловоз ТГК-2 5895; 

16. платформа залізнична; 

17.  дрезина АГМу; 

18. бетономішалка; 

19.  цистерна № 50038736; 

20.  ємкість; 

21.  машина друкарська «Україна»; 

22.  машина друкарська «Ятрань»; 

23.  електротельфер 3 тн; 

24.  свердлильний верстат настільний; 

25.  агрегат АДБ (зварювальний апарат); 

26.  трансформатор ТДК-315 зарядний пристрій; 

27.  зварювальний трансформатор ТД-25; 

28.  ІВМР С/АТ-286; 

29.  насос ручний Р-0.8-3.0; 

30.  залізобетонні шпали у кількості 486 штук; 

31.  металобрухт загальною вагою 102,15 т (рейки залізничних колій та стрілочні 

переводи),  

орган управління Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях. 

Дата оцінки – буде визначена договором про надання послуг з незалежної оцінки майна. 

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях. 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: необоротні активи підприємств, в тому числі основні 

засоби (будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, прилади, КТЗ). 

Очікувана найбільша ціна: 48 000 грн. 

Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення Фонду 

державного майна України  по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

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 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0060-16#n156
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0060-16#n162
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0060-16#n164


Чернігівській областях не пізніше, ніж 20.08.2021 (включно), за адресою: м. Київ, просп. 

Голосіївський, 50, кім. 612. 

Конкурс відбудеться 26.08.2021р. 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 

 

 

 


