
 

додаток до листа від  17.08.2020 № 12-05-03406 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності 

1. Найменування об’єкта оцінки – «Нежитлове приміщення №101».  

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ „Одеський автоскладальний 

завод”. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: :  Одеса, вул. Отамана Головатого, 62, приміщ №101 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки з 

метою продажу шляхом викупу. 

 (048) 728-72-62 (телефон замовника конкурсу) 

(048) 731-40-43 (факс замовника конкурсу) 

odesa@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу) 

Кількість об'єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним 

обліком - 1. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні.  

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)  31.08.2020 

Інформація про особу - платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по 

Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15) 

2. Назва об’єкта оцінки: „Цілісний  майновий комплекс «Одесавинпром»” ,  

Місцезнаходження об'єкта оцінки:  Одеса, Французький бульвар, 10. 

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки з метою продажу 

на аукціоні, у т.ч. аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. 

 (048) 731-40-43 (телефон замовника конкурсу) 

(048) 731-50-28 (телефакс замовника конкурсу) 

 odesa@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу) 

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

або цілісний майновий комплекс якого оцінюються – 11.02 Виробництво виноградних вин 

(основний);11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; 11.03 

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; 11.04 Виробництво інших 

недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; 46.21 Оптова торгівля зерном, 

необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.34 Оптова торгівля напоями; 

46.90Неспеціалізована оптова торгівля; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих 

магазинах 

Балансова вартість об'єкта (вартість активів) станом на 31.10.2015 -  11744,6 тис.грн. 

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

числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) - 3. 

Одеса, Французький б-р, 10 – 1,7630 га; Одеса, Французький б-р, 8 – відсутня інформація , 

Одеса, вул. Наливна, 2 – 0,9115 га, Одеса, вул. Головатого, 151 – відсутня інформація  

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)  31.07.2020. 

Інформація про особу - платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по 

Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). 

Відповідно до п. 2 розділу I Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по 

об’єкту  оцінки №1 вище 7720 грн, комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться; 

по об’єкту  оцінки №2 вище 49 999 грн, та строком виконання робіт вище 5 календарних 

днів комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться. 

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 грудня 2015 року №2075 ( у редакції наказу Фонду 

державного майна України від 16 січня 2018 року №47 із змінами). 
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Перелік  підтвердних документів , які подаються на розгляд комісії з конкурсного 

відбору викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.  

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі  (учасників конкурсу) викладені у 

розділі ІІ Положення. 

Конкурсна документація  подається  у запечатаному конверті шляхом поштового 

відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15  або безпосередньо до 

відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. 

Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 год. 25.08.2020 р. На конверті 

потрібно зробити відмітку „На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності”, а також 

зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. 

Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15. 

Телефон для довідок (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Конкурс 

відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області  (65012, м. Одеса, вул. 

Велика Арнаутська, 15, кімн. 503)  01.09.2020 о 11.00 год. 

 

 


