
Інформаційне повідомлення  

регіонального відділення ФДМУ по Луганській області  

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 

залучені для надання послуг з оцінки майна: 

 

Назва об'єкта оцінки: цілісний майновий комплекс державного підприємства 

«Попаснянський вагоноремонтний завод» 

Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Попасна, вул. Залізнична, 1. 

Балансоутримувач: ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод». 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства для 

продовження договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу: (06452) 4-23-48 

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017. 

Платник: ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод». 

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

активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються : 33.17 Ремонт і технічне 

обслуговування інших транспортних засобів; 30.20 Виробництво залізничних 

локомотивів і рухомого складу; 24.33 Холодне штампування та гнуття; 25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 43.99 Інші 

спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; 77.39 Надання в оренду інших машин, 

устаткування та товарів, н.в.і.у 

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

об'єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 

згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): основні засоби: група 03 Будівлі, 

споруди, передавальні пристрої – 205 од., група 04 Машини та обладнання – 2346 од., 

група 05 Транспортні засоби – 74 од., група 06 Інструменти, прилади, інвентар – 430 

од., група 08 Багаторічні насадження – 77 од., Малоцінні необоротні матеріальні активи 

– 17013 од., Нематеріальні активи – 14 од., Незавершені капітальні інвестиції – 13 од. 

 Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. 

грн.: 3722,0 тис. грн. 

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

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 

(зазначається окремо за групами): група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої – 

33017,1 тис.грн., група 04 Машини та обладнання – 13154,5 тис.грн., група 05 

Транспортні засоби – 2165,5 тис.грн., група 06 Інструменти, прилади, інвентар – 11,7 

тис.грн., група 08 Багаторічні насадження – 216,0 тис.грн., Малоцінні необоротні 

матеріальні активи – 2685,2 тис.грн., Нематеріальні активи – 1210,0 тис.грн., 

Незавершені капітальні інвестиції – 486,3 тис.грн. станом на 31.12.2017. 

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

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

паїв): Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 68,5 га 

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): м. Попасна. 

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для розміщення та експлуатації 

заводського комплексу будівель та споруд 

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): договори оренди.  

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): річна сума податку – 

2 700,4 тис.грн. 

 

 

 



Звіт про оцінку має бути складений державною мовою. 

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а 

саме: заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; 

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких 

зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо 

виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання 

таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 

проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 

особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формую. 

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються 

претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 

яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 

«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

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

спеціалізацією 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 

майнових прав та нематеріальних активів, крім прав на об’єкти інтелектуальної 

власності». 

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути 

завірені належним чином. 

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 і зареєстрованого 

Міністерством юстиції України 15.01.2016 за №60/28190. 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має 

містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 

виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів ЦМК – 

не більше 15 днів). 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 

підтвердних документів, що містяться в конверті.  

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації 

про оголошення конкурсу о 10.00 в регіональному відділенні ФДМУ по 

Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар 

Дружби Народів, 32 А. 

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-

документального забезпечення та роботи зі ЗМІ регіонального відділення ФДМУ по 

Луганській області, не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати 

проведення конкурсу (включно), за адресою: 93404, Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32 А.  

Телефон для довідок: (06452) 4-23-48. 

 


