
12.10.2021 

 

 
1 Назва предмету закупівлі  Послуги з незалежної оцінки вартості майна для подальшого 

продажу на аукціоні, в рахунок погашення податкового 
залогу: 

Лот №1 кран портальний "АЛЬБОТРОС" №90, 

інвентарний номер №1246 

Лот №2 кран портальний "КОНДОР" №93, 

інвентарний номер №1252 

Лот №3 спорткомплекс, інвентарний номер № Эл.р. 

№26990560 

Лот №4 база відпочинку "Моряк" 
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

№ 

Назва 

основного 

засобу 

(мовою 

оригіналу за 

обліком) 

Інвентарний 

номер 
Опис  

1 Кран 

портальний 

«АЛЬБОТРОС

» №90 

1246 1988 РОКУ ВВОДА В 

ЕКСПЛУАТАЦІЮ.  

Місце знаходження: 

Одеська обл.. м.Рені, вул.. 

Дунайська,188. 

Завод виробник – VEB 

Kranbau Eberswade 

Тип крану – портальний 

перевантажувальний 

Тип стрілової системи – 

шарнірно-зчленована 

стріла з прямих хоботом та 

жорстокою відтяжкою 

Вантажопідйомність, т.- 

при вильоті 8-32м-10т, при 

вильоті 10-16м-20т 

Виліт стріли найбільший – 

32м, найменьший 8м, 

мастильне положення -

6,15м. 

Швидкість м/хв.- з 

вантажем 10т-63, з 

вантажем 20т-32. 



2 Кран 

портальний 

«КОНДОР» 

№93 

1252 1988 РОКУ ВВОДА В 

ЕКСПЛУАТАЦІЮ.  

Місце знаходження: 

Одеська обл.. м.Рені, вул.. 

Дунайська,188. 

Завод виробник – VEB 

Kranbau Eberswade 

Тип крану – портальний 

електричний 

Тип стрілової системи – 

шарнірно-зчленована 

стріла з прямих хоботом та 

жорстокою відтяжкою 

Вантажопідйомність, т.- 

при вильоті 8-32м-32т, при 

вильоті 8-25м-40т, при 

вильоті 8-32м при роботі з 

грейфером-16т, при вильті 

12-32м при робот з 

електромагнітом – 16т 

Виліт стріли найбільший – 

32м, найменьший 8м, 

мастильне положення -

6,15м. 

Швидкість м/хв.- з підйом 

вантажу -40, спуск вантажу 

-47. 

3 Спорткомпл

екс 

Эл.р.№269

90560 

Місце знаходження: 

Одеська обл. м. Рені, вул. 

Пушкіна, 48 

Загальна площа 

19100кв.м., фактична -

15217кв.м. 

Площа земельної ділянки 

під будинком -2390 кв.м.; 

під зеленими 

насадженнями-9592кв.м., 

під дорожнім (твердим) 

покритям-3235. 
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База 

відпочинку 

«Моряк», а 

саме: 

 Місце знаходження: 

Одеська область, 

Ренійський р-н, с. 

Лиманське,                              

вул. Железнодорожна, 53 

Фінський 

будинок 

314 Рік введення в 

експлуатацію - 1981  

Загальна площа 67,2 кв.м. 

площа забудівлі -

73,26кв.м. 

Фінський 

будинок 

315 Рік введення в 

експлуатацію - 1981  

Загальна площа 67,2 кв.м. 

площа забудівлі -

73,26кв.м. 

Фінський 

будинок 

316 Рік введення в 

експлуатацію - 1981  

Загальна площа 67,2 кв.м. 

площа забудівлі -

73,26кв.м. 

Фінський 

будинок 

317 Рік введення в 

експлуатацію - 1981  

Загальна площа 66,9 кв.м. 

площа забудівлі -72,5кв.м. 

Фінський 

будинок 

318 Рік введення в 

експлуатацію - 1981  

Загальна площа 68,1 кв.м. 

площа забудівлі -74,3кв.м. 

Павільон  323 Рік введення в 

експлуатацію - 1981  

Загальна площа 105 кв.м. 

площа забудівлі -113кв.м. 

Душова 

будівля 

5956 Рік введення в 

експлуатацію - 2005  

Загальна площа 64,1 кв.м. 

площа забудівлі -77,5кв.м. 



Цегляний 

сторож біля 

входу 

6547 Рік введення в 

експлуатацію - 2015  

Загальна площа 4,8 кв.м. 

площа забудівлі -12,5кв.м. 

Будівлі яхт-

клубу (2 од) 

326 Рік введення в 

експлуатацію - 1995  

Загальна площа 78,5 кв.м. 

площа забудівлі -51,3кв.м. 

327 Рік введення в 

експлуатацію - 1995  

Загальна площа 151,1 

кв.м. площа забудівлі -

160,2кв.м. 

Дерев’яний 

будинок  

4852 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 42 кв.м. 

площа забудівлі -47кв.м. 

Дерев’яний 

будинок  

4853 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 42 кв.м. 

площа забудівлі -47кв.м. 

Дерев’яний 

будинок  

4854 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 42 кв.м. 

площа забудівлі -47кв.м. 

Дерев’яний 

будинок  

4855 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 42 кв.м. 

площа забудівлі -47кв.м. 

Дерев’яний 

будинок  

4856 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 43,2 кв.м. 

площа забудівлі -48,6кв.м. 

Дерев’яний 

будинок  

4857 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 43,2 кв.м. 

площа забудівлі -48,6кв.м. 



Дерев’яний 

будинок  

4858 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 43,2 кв.м. 

площа забудівлі -48,6кв.м. 

Дерев’яний 

будинок  

4859 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 43,2 кв.м. 

площа забудівлі -48,6кв.м. 

Спальний 

корпус 

5011 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 38 кв.м. 

площа забудівлі -43кв.м. 

Спальний 

корпус 

5012 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 38 кв.м. 

площа забудівлі -43кв.м. 

Цокольний 

будинок 

4998 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 24,1кв.м. 

площа забудівлі -28,6кв.м. 

Будинок 

сторожа 

4995 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 23,1кв.м. 

площа забудівлі -30кв.м. 

Будинок б/в 

«МОРЯК» 

5010 Рік введення в 

експлуатацію - 2001  

Загальна площа 81,50кв.м. 

площа забудівлі -89кв.м. 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість –  

Лот №1 кран портальний "АЛЬБОТРОС" №90, 

інвентарний номер №1246- 4000,00 грн. (чотири тисячі   

гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 

 

Лот №2 кран портальний "КОНДОР" №93, 

інвентарний номер №1252- 4000,00 грн. (чотири тисячі   

гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 

Лот №3 спорткомплекс, інвентарний номер № Эл.р. 

№26990560- 4000,00 грн. (чотири тисячі   гривень 00 

коп.), у т.ч. ПДВ 

Лот №4 база відпочинку "Моряк"- 4000,00 грн. 

(чотири тисячі   гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 

 


