
Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про 

оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки майна 
 

№ 

з/п 

Найменування та площа об’єкта 

оцінки  

Місцезнаходження 

об’єкта оцінки 

Мета 

проведення 

незалежної 

оцінки 

Орієнтовна 

дата оцінки 

Очікувана 

найбільша 

ціна надання 

послуг, грн 

1. 

Громадська вбиральня площею 

99,2 кв.м; підпірні стінки, 

конструкція із з/б плит, 

довжиною 110 п.м, висотою 5 м; 

майданчик з фігурних елементів 

мощення площею 5395,4 кв.м 

м. Київ, 

вул. Героїв 

Дніпра, б/н 1 

визначення 
ринкової 
вартості 

30.06.2020 7 000,00 

 

Детальну інформацію розміщено на вебсторінці Департаменту комунальної 

власності м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/засідання-конкурсної-комісії/).  

Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності 

м. Києва. 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 

наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 

16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 

№ 198/31650) (далі – Положення).  

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 

сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження 

практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 

формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей 

(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав 

на них». 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) передбачені 

пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 

складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 

розділу ІІ 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 надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 

інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3-5 до 

Положення формами. 

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись 

ознаки подібності, наведені у додатку 2 до Положення. 

Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, 

вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13:00 16.06.2020. Телефон загального відділу:           

202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 

описом підтвердних документів, що містяться в конверті, з відміткою на конверті «На 

конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначенням назви об’єкта 

оцінки.  

Конкурс відбудеться о 10:00 19.06.2020 в Департаменті комунальної власності 

м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10. Телефони для довідок:       

202-61-70, 202-61-72. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 


