ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації
1.Назва об’єкта оцінки: Окреме індивідуально визначене майно, у складі:
прохідна інв. № 10100975, літ. А, 5,8 кв. м.; вагова інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 кв. м.; склад
інв. № 10101453, літ.В, 12,6 кв.м.; відкритий склад для піску та щебню інв. № 10201376,
літ. Г.; склад пропану - бутану інв. № 10100967, літ. Д,; насосна станція буд/бази
інв. № 10100965, літ.Е, 21,8 кв. м.; будівля управління та їдальні інв. № 10100972,
літ. Ж, 239,8 кв.м.; будівля механічної майстерні інв. № 10100968, літ. З, 411,4 кв. м.;
склад ацетелену інв. № 10100966, літ. И, 51,7 кв. м.; будівля майстерні та складу «ЕМО»
інв. № 10100970, літ.К, 756,7 кв. м.; навіс інв. № 10201732, літ. Л; заправна станція
інв. № 10201369, літ.М; будівля арматурного цеху інв. № 10100971, літ. Н, 1138,7 кв. м.;
будівля столярної майстерні інв. № 10100973, літ. О, 64,6 кв. м.; навіс інв. № 10201734,
літ.П.; будівля по виробництву монтажних елементів інв. № 10100969, літ. Р, 514,3 кв. м.;
будівля складу 5, 5а, лабораторно-будівельної бази інв. № 10100964, літ. Т, 1197,2 кв. м.;
навіс інв. № 10201733, літ.С.; загальний санвузол інв. № 10100974, літ. У; ворота
інв. № 10201370, № 1; паркан інв. № 10201372, № 2; бетонний вузол інв. № 10201375,
№ 3; канал для мийки і змазування машин інв. № 10201374, № 4; яма для вапна
інв. № 10201364, № 5; опалювальна система інв. № 10300808, № 6; протипожежний
резервуар інв. № 10201368, № 7; ваги підлогові інв. № 10634655, № 8; автошляхи
інв. № 10201371, I; бетонні майданчики інв. № 10201366, II; трансформаторна підстанція
інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для води інв. № 10201367, № 11; підкранові
колії інв. № 10201365, № 12; противопожежний резервуар інв. № 10201373, № 13;
водопровід будівельний (труба діаметр 60*4 - 629м, труба діаметр 48*3,5 - 330м, труба
діаметр 34*3,5 - 155м, труба діаметр 42*4 - 40м, труба діаметр 28*3 - 225м),
інв. №10300807; зливна каналізація (складається з 7-ми окремих ліній -180м, виконана з
азбоцементних труб діаметром 150 з`єднаних муфтами та резиновими кільцями,
розмежувальна
оглядовими
колодязями
та
дощеприймальниками),
інв. № 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна діаметр 150 - 292м, труба
азбоцементна діаметр 200 - 120м, інв. № 10300805; гідратна мережа:
труба діаметр 114*6 -195м, труба діаметр 114*6 - 345м, труба діаметр 83*4 - 40м, труба
діаметр 60*4 -70м, інв. № 10300804; технологічна каналізація: труба азбоцементна діаметр
150 - 60м, труба азбоцементна діаметр 200 - 135м, труба азбоцементна діаметр 300 - 60м,
інв. № 10300803; зовнішня розводка електричних мереж: кабель АВВГ 4*10 -280м, АВВГ
3*25+16 -400м, АВВГ 3*50+25 -95м, АВВГ 3*70+35 -365м, АВВГ 3*95+50 -90м, АВВГ
3*120+70 -710м, АВВГ 27*2,5 -110м, АВВГ 5*2,5 -120м, труба азбоцементана діаметр 100
- 170м, інв. № 10300802; зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4*25 - 820м; труба
азбоцементна діаметр 150 - 40м, інв. № 10300801.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, пл. Запорізька (колишня назва
пл. Леніна), 9.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ПАТ «Запорізький металургійний комбінат
«Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76) відділ
оцінки (061) 226-07- 50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений
підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
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 від 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися
чинними
кваліфікаційними
свідоцтвами
(кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в України”.
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку „На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності”, зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату
проведення конкурсу).
1) Підтвердні документи:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3 до Положення);
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності);
- інформація про претендента (додаток 4 до Положення).
2) 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 2 до Положення).
3) Конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому
конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях .
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. №16.
Телефон для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій
області (каб. № 10) до 15 -00 годин 02.02.2018 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 08.02.2018 о 10-00,
у каб. № 35, за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

