
І Н Ф О Р М А Ц І Я 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  

незалежної оцінки об’єкта приватизації 
 

Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом 

оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна, що 

затверджена постановою КМУ від 10.12.2003р. №1891 (зі змінами). 

Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства 
«Сільськогосподарське підприємство «Трест». 

Балансоутримувач: Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство 

«Трест». 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. 

Переволочна, вул. Межиріченська, 16. 

Мета проведення оцінки: визначення розміру статутного капіталу. 

Телефон замовника конкурсу:(0462) 672-818.  

Телефакс замовника конкурсу:(0462) 672-783. 

Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 

активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 - вирощування 

зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 

01.19 - вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.41 - розведення великої 

рогатої худоби молочних порід; 01.46 - розведення свиней. 

Кількість об'єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 

об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 

з обліком (зазначаються окремо за групами), од.: будинки і споруди - 11; машини і 

обладнання - 10; транспортні засоби - 5; багаторічні насадження - 3; ВРХ (кількість 

необоротних активів буде уточнено в процесі інвентаризації). 

Розмір зареєстрованого (пайового) капіталу ДП «СП «Трест», тис. грн.: 375,0. 

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

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 

(зазначається окремо за групами) станом на 31.12.2015р.: нематеріальні активи: - ; 

основні засоби: 0,2 тис.грн.; об’єкти незавершених капітальних інвестицій: 90 тис.грн.; 

довгострокові фінансові інвестиції: -. 

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 

тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 

паїв): 5. 

Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 288,0168 га. 

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): територія Переволочнянської 

сільської ради Прилуцького району Чернігівської обл. 

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): право постійного користування. 

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): - . 

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. 

Замовник робіт з оцінки – регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43). 



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 (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 напрямами оцінки майна 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 

формі» та 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності». 

Вимоги до претендентів для участі у 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.  

Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях 

від дати підписання договору про надання послуг з оцінки. 

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні Фонду державного 
майна України по Чернігівській області о 15.00 год. 25 квітня 2016 року за 
адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43. 

Конкурсна документація подається до загального відділу регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за чотири робочі 

дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, 

проспект Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 672-818. 

 


