
IНФОРМАЦIЯ 
регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
яких буде залучено до проведення незалежної оцінки майна 

 
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме 
майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
- гребля (позиція за планом І) площею 982,80 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Хустський р-н, с. Вільшани, 231 «А»; 
- відстійник первинний (позиція за планом І) площею 7,2 кв.м за адресою: 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,760; 
- пісколовка горизонтальна з пропускною здатністю 20 л/с площею 2 кв.м за адресою: 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень; 
- будівля хлораторної установки з двома біофільтрами відстійників (літ.А), площею 
25 кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,760; 
- нагірна канава №1 над зрівняльною шахтою (позиція за планом №1) площею 132,00 
кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Е»; 
- нагірна канава №2 нижче рівня зрівнювальної шахти (позиція за планом №2) 
площею 132,00 кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 
«Є»; 
- кювет над будівлею дросельних затворів (позиція за планом №3) довжиною 45,0 п.м   
за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Ж»; 
- відстійник будівлі ГЕС (позиція за планом №І) площею 4,0 кв.м за адресою: 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Г»; 
- відвідний канал (позиція за планом №ІІ) площею 827,2 кв.м за адресою: 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Г»; 
- аварійний скид з колекторного приміщення (позиція за планом №ІІІ) площею 30,0 
кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Г»; 
- намулові площадки (позиція за планом №І-ІІІ) в кількості 3 штуки площею 19,6 кв.м 
кожна загальною площею 58,8 кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. 
Противень,747 «В»; 
- будівля біофільтра з двома радіальними відстійниками (літ.Б) площею 53,9 кв.м за 
адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «В»; 
- будівля хлораторної установки ( літ.А)  площею 21,4 кв.м за адресою: Закарпатська 
обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «В»; 
- міст через швидкотік площею 75,7 кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-
н, с. Противень,747 «Д»; 
- сарай біля клубу ТРГЕС (літ. А-1) площею 52,5 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Хустський р-н, с. Противень,732 «а» . 
         Балансоутримувач: ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529). 

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу 
балансоутримувачем. 
Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883.  
 Кількість об’єктів необоротних активів згідно з  обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів) станом на 31.05.2018:  основних засобів - 15 одиниць.     



Балансова залишкова вартість  основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – станом на 
31.05.2018 р. – 0,119 тис.грн. 
Розмір земельної ділянки:  163,11 га,   9,1422 га, кадастровий номер:  
2125386200:03:001:0002. 
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Хустський р-н. 
Цільове призначення земельної ділянки: 14.01.  
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування та оренда 
земельної ділянки. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.  
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 р. 
Подібними до об’єкта оцінки є будівлі і споруди енергогенеруючих підприємств;  
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 40 000 грн. 
Строк виконання робіт з оцінки  не має перевищувати 14 календарних днів 

2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме 
майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
- виробничі приміщення (літ. А) площею 50,5 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, смт. Середнє, вул. Закарпатська, 130 «А»; 
- водозабір біля плотини (літ.Б) площею 96,9 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; 
- збір головного вузла (літ.А) площею 29,7 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; 
- рісберна плотини с. Кам’яниця Ужгородської ГЕС  (позиція за планом V)  за 
адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; 
- плотина головного вузла (літ.В) площею 1148,3 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; 
- паводковий водозлив поз. VII  та поз. VI – аварійний водоскид Оноківської ГЕС 
площею 264,0 кв.м.  за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, 
вул. Енергетиків, 17 «б»; 
- сміттєутримуюча решітка водозабору турбінами ОнГЕС   за адресою: Закарпатська 
обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17; 
- сміттєутримувач решітка водозабору гідротурбін УжГЕС   за адресою: Закарпатська 
обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Електрозаводська, 4 «б»; 
         Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський  р-н та м.Ужгород. 

Балансоутримувач: ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529). 
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу 
балансоутримувачем. 
Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883.  
 Кількість об’єктів необоротних активів згідно з  обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів) станом на 31.05.2018:  основних засобів - 8 одиниць.     
Балансова залишкова вартість  основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – станом на 
31.05.2018 р. – 4,116 тис.грн. 
Розмір земельної ділянки:  1,0929 га, кадастровий номер: 
2124855500:10:024:0006, 1,0265 га, кадастровий номер: 2124855500:10:024:0005. 
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н. 
Цільове призначення земельної ділянки: 14.01, 14.02.  



Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування та оренда 
земельної ділянки. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.  
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018 р. 
Подібними до об’єкта оцінки є будівлі і споруди та обладнання 
енергогенеруючих підприємств;  

       Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 40 000 грн. 
       Строк виконання робіт з оцінки  не має перевищувати 14 календарних днів 
  

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. №2075 (у 
редакції наказу Фонду державного майна від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 р. №198/31650 (далі Положення).  

Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області 
(88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313). 

До участі в 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 спеціалізаціями в межах цього напряму  «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав 
на них» та «Оцінка машин та обладнання». 

Вимогами 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 3 – 5 до Положення формою. 

 Конкурсна документація претендента складається з: 
конкурсної пропозиції - пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання 

послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також 
строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; 

підтвердних  документів – заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4), інформація про 
претендента (додаток 5); 

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки  разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (додаток 3); 
           Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. 
Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 613883. 

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися 
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи 
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію. 



          Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до 
служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. 
Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 21 червня 2018 року 17.00 год. 
(включно). 

Конкурс відбудеться о 10 00 год. к. ч. у  РВ ФДМУ по Закарпатській області 
(адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303)  26 червня 2018 року. 


