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ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єкта приватизації групи Е – частки держави в 

Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс» 

в формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить 

24,052 % від статутного капіталу товариства 

 

Назва об’єкта оцінки: державна частка в Науково-виробничо-комерційному 

малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі 

– НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ ), що становить 24,052 % від статутного капіталу 

товариства.  

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ (код за 

ЄДРПОУ 19325532), контактний телефон керівника (099) 181-97-28.  

Телефон замовника конкурсу (032) 261-66-02 (відділ приватизації об’єктів груп В, Г, Е та 

управління корпоративними правами). 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Губицький, 1, м. Борислав, Львівська обл., 82300.  

Мета проведення оцінки: приватизація державної частки в НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ 

шляхом продажу за грошові кошти.  

Види економічної діяльності (коди КВЕД) НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ:  

25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;  

25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;  

56.29 Постачання інших готових страв;  

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.  

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 

незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 

НВКМП «Боррікс» у формі ТОВ (зазначаються окремо за групами) станом на 31.12.2016, од: 

нематеріальні активи – немає, основні засоби – немає; об’єкти незавершених капітальних 

інвестицій – немає; довгострокові фінансові інвестиції – немає.  

Виробничогосподарську діяльність НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ за наявності замовлень 

проводить на орендованому майні.  

Розмір статутного капіталу (власного капіталу), тис. грн – 0,0116.  

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 

31.12.2016, тис. грн: нематеріальних активів – немає, основних засобів – немає; об’єктів 

незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокових фінансових інвестицій – немає. 

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

земельних ділянок цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.  

Розмір земельної ділянки, усього: –.  

Місце розташування земельної ділянки: –.  

Цільове призначення земельної ділянки: –. 

Правовий режим земельної ділянки: %: –.  

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: –.  

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. 

Платник робіт з оцінки РВ ФДМУ по Львівській області (79007, м. Львів, вул. Січових 

Стрільців, 3).  

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. 

 

У зв’язку з відсутністю необоротних активів об’єкта оцінки, а також неможливістю 

класифікувати його за групами об’єктів, вказаних у листі ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-

11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320 щодо показників 

середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІV кварталі 2016 року), 

конкурсною комісією під час обрання переможця буде розглядатися рекомендована 

мінімальна ціна надання послуг – 2 200,00 грн. 



Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 

ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 

№ 60/28190 (далі – Положення). 

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області  

(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3). 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 

сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 

оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, 

паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 

інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму 2.1. «Оцінка цілісних 

майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім 

прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної 

власності». 

Вимоги до претендентів для участі в 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 встановленими 

в додатках 2 – 4 до Положення формами. 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 

поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та 

адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з 

описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання 

робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у 

календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності». 

 

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня 

опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3. 

 

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири 

робочих дні до дати проведення конкурсу.  

 

Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04. 

 


