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Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання
«Українське товариство оцінювачів»
Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр»
Фонд державного майна України
XХІ Міжнародна конференція з оцінки у м. Одеса
«Практичні аспекти оцінки бізнесу та нерухомості»
Дата проведення: 15-16 вересня 2016 р.
Місце проведення: м. Одеса, готель «Gagarinn», Гагаринське плато, 5Б.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
9.00-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20

10.20-10.50

10.50-11.20
11.20-11.50

11.50-12.20
12.20-12.50
12.50-13.20

13.20-13.50
13.50-14.50

15 вересня 2016 року
Реєстрація учасників конференції
Відкриття конференції
Привітальне слово Голови Ради Українського товариства оцінювачів
Шалаєв В.М. заслужений оцінювач УТО, FRICS.
Привітальне слово від заступника Голови Фонду державного майна України
Лебідь Н.П.
Доповіді

Секція 1: Практичні аспекти оцінки бізнесу
«Нові Європейські Стандарти Оцінки EVS 2016 та їх взаємозв’язок з законодавчо-регулюючими документами Євросоюзу», Якубовський В.В., професор, д. т. н., м. Київ
«Вплив цілі оцінки на формування ринкової вартості майна», Маркус Я.І. голова Експертної Ради Українського товариства оцінювачів, м. Київ
«Информация, используемая при оценки рыночной стоимости: объективность
и минимализм» (обзор практики оценки в Республике Беларусь),
Игнаткович Г.Н. Директор ООО «Судебно-экспертная коллегия»
Ануфриев П.В., главный специалист по экспертизе и сертификации Белорусская торгово-промышленная палата, г. Минск

Перерва на каву
«Галузева специфіка бізнесу та основні способи її урахування в оцінці бізнесу», Полюхович М.В., директор ООО «Центр оценки и маркетинга»
«Порівняльний підхід до оцінки бізнесу, вплив ризику країни на ринкові мультиплікатори», Чиркин А.М., MRICS, Директор ООО "Увекон-Харків",
м. Харків
«Бренд як об’єкт оцінки: ідентифікація та методологія визначення вартості»,
Ромасенко О.В., MRICS, директор компанії Price Consulting LLC, м. Київ

Перерва на обід

14.50-15.20 «Судно як об’єкт бізнесу – особливості оцінки», Кузьменко Г.В., заслужений
15.20-15.40

оцінювач УТО, FIABC-FAEC,м. Одеса
«Нові знання про справедливу вартість», Галасюк В.В., к.е.н., заслужений
оцінювач УТО, академік Академії економічних наук України, м. Дніпро

15.40-16.20

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00

«Оцінка бізнесу як цільова функція управління вартістю компанії»,
Воронін В.О., Лянце Е.В., м. Львів
16 вересня 2016 року
Доповіді
Секція 2: Практичні аспекти оцінки нерухомості.
Оцінка активів морських та річних портів
«Оцінка портової нерухомості Хьюстона», Червоногродський Р., SRA, старший оцінювач житлової нерухомості - Оцінка інституту (США)
«Оцінка портової нерухомості Санкт-Петербургу та Іллічівську», Чорноморськ, Сімонова Л.М., к.т.н., ASA, заслужений оцінювач УТО, м. Київ
«Особливості оцінки річкових причальних споруд», Амфітеатров О.Д.,
FRICS, заслужений оцінювач УТО, Печерога О.Б., оцінювач УТО, м. Київ
«Особенности оценки специального имущества для целей финансовой отчетности», Диаконидзе Б., директор Общества независимых оценщиков Грузии,
г. Тбилиси

12.00-12.30 Перерва на каву
12.30-13.00

13.00-13.30

«Нестандартний випадок тесту на знецінення Генеруючої одиниці в рамках
складання звітності за МСФЗ. Практична реалізація вимог МСБО №36
«Зменшення корисності активів», Гумен В.В., Директор департаменту оцінки
активів для МСФЗ, компанія «Увекон», м. Київ
«Класифікація нерухомості в Україні», Кірічек Ю.О., д. т.н, професор,
м. Дніпро

13.30-14.30 Перерва на обід
14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Виступ-повідомлення: «Формирование саморегулирования оценочной деятельности в условиях неопределенностей. Оптимизация деятельности участников рынка. Эффекты от внедрения опыта развитых рынков», Тэрэбуркэ Д.,
магистр оценки, Директор Общества независимых оценщиков Республики
Молдова
«Сертифікація «Міжнародний оцінювач нерухомості», Інституту оцінки
США, Червоногродський Р., SRA, старший оцінювач житлової нерухомості
- Оцінка інституту (США)
«Деякі питання обов'язкової незалежної оцінки майна при створенні державними науковими установами та вищими навчальними закладами господарських товариств, з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності.», оцінювач УТО, Мойсеєнко Ю.В., м. Київ

16.00-16.30

Повідомлення та обговорення

16.30-17.00

Підведення підсумків конференції

