Інформація
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення котельні площею 94,1 кв.м, що перебуває на
балансі Бучацького міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Галицька, 178, м. Бучач, Бучацький район,
Тернопільська область.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство "Білявинці" .
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2016: - 67900,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 30.09.2016.
2. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень (поз. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8, 1-9) загальною площею 87,3 кв.м адміністративно-господарської будівлі, що
перебуває на балансі Державного навчального закладу "Підволочиський професійний
будівельний ліцей".
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Д. Галицького, 102, смт. Підволочиськ,
Тернопільська область.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.

Платник робіт з оцінки: Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України в Під волочиському районі.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016 : – 0,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.07.2016.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху відділу
статистики у Бучацькому районі загальною площею 105,4 кв.м, що перебувають на
балансі Головного управління статистики у Тернопільській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Генерала Шухевича, 22, м. Бучач,
Тернопільська область.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство " Укртелеком".
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2016 : – 60659 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 30.09.2016.
4. Назва об’єкта оцінки: частини даху площею 59,2 кв.м адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської
обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство "Київстар".
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2016 : – 165567,47 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 30.09.2016.
5.

Назва

об’єкта

оцінки:

нежитлове

приміщення

на

другому

поверсі

адміністративного корпусу літери "А" загальною площею 23,51 кв.м, що перебуває
на балансі Державного підприємства "Зарубинський спиртзавод".
Місцезнаходження

об’єкта

оцінки:

с.

Зарубинці,

Збаразький

район,

Тернопільська область.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство " Укртелеком".
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2016 : – 15548,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 30.09.2016.
6. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішньої поверхні залізобетонного стовпа вежі
антенного зв'язку, для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 24 м від
поверхні землі площею 15,6 кв.м та частина поверхні залізобетонного стовпа вежі
антенного зв’язку, до якої прикріплені сходинки, площею 7,5 кв.м, для спільного
користування, що перебуває на балансі Управління агропромислового розвитку
Лановецької районної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки:

вул.

Незалежності,

20, м.

Ланівці,

Лановецький район, Тернопільська область.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами

держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство "МТС Україна".
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: – 0,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.08.2016.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення поз.4-4 площею 20,0 кв.м та доля
площ спільного користування 6,2 кв.м, разом 26,2 кв.м на 4-ому поверсі
лабораторного корпусу, що перебуває на балансі

Тернопільського обласного

управління водних ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство "Реєстратор прав"
Настасівської сільської ради.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016 : – 4325 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 30.09.2016.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 160,2 кв.м
адмінбудинку, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Тернопільській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Галицька, 35, м. Бучач, Тернопільська
область.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кошик Йосиф Михайлович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2014 : – 3894,75 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 30.09.2016.
9. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі поліклініки площею 12,2 кв.м та доля
площ

спільного

користування

площею

7,6

кв.м

на

першому

поверсі

адміністративного триповерхового будинку поліклініки МВС з вбудованим
спортивним комплексом, що перебуває на балансі Управління Служби безпеки
України в Тернопільській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. У. Самчука, 1, м. Тернопіль.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Управління Служби безпеки України в Тернопільській
області.
Платник робіт з оцінки: Тригубець Тетяна Валентинівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2016 : – 15,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 30.09.2016.
10. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу під літ. В площею 202,5 кв.м, що
перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду.

Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,

відділ з питань орендних

відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: ТзОВ "Техномол".
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016 : – 48294 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 30.09.2016.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за №60/28190.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні”, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”, спеціалізацією 1.1. “Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них”.
Претендентам необхідно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо(на конверті
потрібно зробити відмітку “На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності”,
зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву, яка складається з:
1) заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4

до

Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх
особистими підписами та печаткою претендента;
2) документи щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання
робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть

залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 2 до Положення). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1.1, 1.10

є:

нерухоме майно - приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та
складської нерухомості, до об’єктів оцінки 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 є: нерухоме майно
- офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості, до об’єктів оцінки 1.4, 1.6
є: нерухоме майно - інженерні споруди та конструктивні частини будівель, що
призначені для розміщення антено-фідерних пристроїв та телекомунікаційного
обладнання;
3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен
перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент
повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду
прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки
майна, яких не перевищує 1725,4 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місце знаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефон для довідок: (0352) 52-66-84, (0352) 25-04-87.
Конкурсну

документацію

слід

подавати

до

сектору

документального

забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом Регіонального відділення
ФДМУ по Тернопільській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в
газеті “Відомості приватизації” о 10.00 в Регіональному відділенні ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (ІІ поверх, зал
засідань).

