укрлш ське

ТОВАРИ СТВО
ОЦ1НЮ ВА Ч1В
Д ля листування: 01133 м. К'иТв, а/с 105
тел/факс (044) 501-27-76
e-mail: assetuto@ i.kiev.ua; assoKflii.kiev.iia
Ви>

2016 року

вщ

ВсеукраТнська П роф есш на Громадська О ргаш защ я
"СП1ЛКА АУДИТОР1В УКРА1НИ"
П резиденту

Гаевськш H.I.
Ш ановна Н аталя 1саювно!
Громадська оргашзащя «ВсеукраУнське об’еднання «Укра'Унське товариство
оцшювач1в», запрошуе Вас взяти участь в p o 6 o T i XXI М1жнародноУ науково-практично'У
конференци: «ПРАКТИЧН1 АСПЕКТИ ОЦ1НКИ Б13НЕСУ ТА НЕРУХОМОСТ1», яка
вщбудеться 1 5 - 1 6 вересня 2016 року в м. Одеса
Мета конференци: обговорення методичних та практичних аспекпв оцшки б1знесу
та штереПв у 6 i3 H e c i.
Тематика конференци.
1. Врахування галузевоУ специфки при оцшщ б1знесу.
2. Використання концепцн оц1нки б1знесу при тестуванн1 на знецшення для МСФЗ.
3. Ринковий шдхщ при оцшщ б1знесу.
4. Номшальний та реальний грошовий потоки - доцшьшсть та особливосп
застосування.
5. Ощнка актив1в та б1знесу морських та р1чних порНв.
Початок роботи конференци 15.09.2016 о 10:00.
Закриття конференци 16.09.2016 р.
Адреса проведения заходу: м. Одеса, готель «Gagarinn », вул. Гагаршське плато, 5Б.
Спод1ваемось на увагу до нашого заходу.
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Г олова Ради У ТО
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Громадська оргагпзаиця «Всеукра’ш ське об’еднання
«УкраУнське товариство оцншша'мв»
Колективне пщприемство «1нформацшно-консультацшний центр»
Фонд державного майна Украши
XXI АНжнародна конференцн! з оцшкн у м. Одеса
«Практичш аспекти оцшки 6i3Hecy та нерухомостЬ>
Дата проведения: 15-16 вересня 2016 р.
М кце проведения: м. Одеса, готель «Gagarinn», Гагаринське плато, 5Б.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦН
9.00-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20

15 вересня 2016 року
Реестращя учасниюв конференцп
Вщкриття конференцн
Привггальне слово Голови Ради УкраТнського товариства оцшювач1в
Шалаев В.М. заслужений оцшювач УТО, FRICS.
Прив1тальне слово вщ Фонду державного майна Укра'ши
Лебздь Н.П. заступник Голови ФДМУ
Доповцц
Секщя 1: Практичш аспекти оцшки б н несу

10.20-10.50

10.50-11.20
11.20-11.50

11.50-12.20
12.20-12.50
12.50-13.20

«Hoei Свропейсви Стандарта Оцшки EVS 2016 та i'x взаемозв’язок з законодавчо-регулюючими документами Свросоюзу», Якубовський В.В, професор, доктор техн1чних наук, Кшв
«Вплив цш1 ощнки на формування ринково! варгосзт майна», Маркус Я.1. голова Експертно1 Ради УкраТнського товариства 01 инювач!в, м. Кшв
«Информация, используемая при оценки рыночной стоимости: объективность
и минимализм» (обзор практики оценки в Республике Беларусь), КатмаТева
I. Ю., старший оцшювач ТОВ «Крестон Дж1 Ci Дж1 Едвайзори»;
Игнаткович Геннадий, Директор ООО «Судебно-экспертная коллегия»
Ануфриев Петр, главный специалист по экспертизе и сертификации Бело
русская торгово-промышленная палата, м. Минск
П ерерва на каву
«Галузева специфша б1знесу та основш способи й урахування в ощнщ б1знесу», Марина Полюхович, директор ООО «Центр оценки и маркетинга»
«Пор1вняльний шдхвд до оц1нки б1знесу, вплив ризику краТни на ринков1 мультипл1катори», Андрш Чир K i n , MR1CS, Директор ООО "Увекон-Харк1в", м.
X apK iB

13.20-13.50

13.50-14.50
14.50-15.20

«Бренд як об’ект оцшки: щентифйсащя та методолог1я визначення вартост1»,
Олександр Ромасенко, MRICS, директор компанн Price Consulting LLC, м.
КиТв
Перерва на общ
«Судно як об’ект 6i3Hecy - особливосп оцшки», Георгш Кузьменко, заслу
жений ощнювач УТО, FIABC-FAEC, Одеса

15.20-15.40
15.40-16.20

знания про справедливу варпсть», Валсрш Галасюк, к.е.н., заслужений ощнювач УТО, академж Академн економ1чпих наук УкраУни, Дншро
«Оцшка б1знесу як цшьова функщя управлшня вартютю компанй»,
В.О.Воронш, Е.В. Лянце, м . Jlb B ie
16 вересня 2016 року
«H oB i

ДОПОВЩ!

16.00-16.30

Секщя 2: Практичш а сп ек т оцшки нерухомосп.
Оцшка актив1в морських та p i n i i H X портит
«Оцшка портовоУ нерухомосп Хьюстона», Роман Чсрвоногродський, SRA,
старший ощнювач житловоУ n ep y x o M o cri - Оцшка шетитуту (США)
«Оцшка портовоУ нерухомосН Санкт-Пегсрбургу та 1лл1ч1вську», Чорноморськ, Людмила С1монова, к.т.н., ASA, заслужений ощнювач УТО, м. Кшв
«ОсобливосН оцшки р1чкових нричалышх споруд», Олсксш Амфггеагров,
FRICS, заслужений ощнювач УТО, Олександра Печерога, ощнювач УТО, м.
Кшв
«Особенности оценки специального имущества для целей финансовой отчет
ности», Бесик Диаконидзе, директор Общества независимых оценщиков
Грузии, г. Тбилиси
П ерерва на каву
«Нестандартний випадок тесту на знецшення ГенеруючоУ одинищ в рамках
складання звш ю сп за МСФЗ. Практична реал!защя вимог МСБО №36 «Зменшення корисносп актшйв», Гумен B iK T op ia, Директор департаменту оцшки
актшйв для МСФЗ, компашя «Увекон», м. Кшв
«Класифкащя нерухомосп в УкраУ'ш», ЮрШ K ip in eK , докт. техн.наук, професор, м. Дншро
Перерва на общ
«Формирование саморегулирования оценочной деятельности в условиях не
определенностей. Оптимизация деятельности участников рынка. Эффекты от
внедрения опыта развитых рынков», Дмитрий Тэрэбуркэ, магистр оценки,
Директор Общества независимых оценщиков Республики Молдова. Виступиповщомлення
«Сертифшащя «М1жнародний ощнювач нерухомосп», 1нституту оцшки
США, Роман Червоногродський, SRA, старший ощнювач житловоУ нерухо
мосп - Оцшка шетитуту (США)
«Деяю питания обов'язково'У незалежноУ ощнки майна при створенш державними науковими установами та вищими навчальними закладами господарських товариств, з метою використання об’екпв права штелектуальноУ власносп.», ощнювач УТО, ЮрШ Мойсеенко, м. КиУв
Повщ омлення та обговорення

16.30-17.00

Пщведення пщ еумюв конференцн

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30
12.30-13.00

13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

