Інформація
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
1. Найменування об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких є
держава та які обліковуються на балансі ПАТ “Тернопільміськгаз”.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
об'єкти оцінки знаходяться на території м. Тернополя, адреса балансоутримувача:
46008, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, буд. 20.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського
обліку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів), од.:
станом на 31.12.2011: основні засоби 2340 інв. од. (в т.ч. газопроводи – 1943 од.,
споруди на газопроводах – 393 од.; транспортні засоби спеціального призначення - 3
од., інше – 1 од.).
станом на 31.12.2016: основні засоби 2538 інв. од. (в т.ч. газопроводи – 2087 од
споруди на газопроводах – 447 од.; транспортні засоби спеціального призначення - 3
од., інше – 1 од.).
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
станом на 31.12.2011: основних засобів – 7643,95539 тис.грн. (в т.ч. газопроводів
– 7105,42087 тис. грн.; споруд на газопроводах – 536,63343 тис.грн.; транспортних
засобів спеціального призначення – 1,90109 грн.; іншого – 0,00грн.).
станом на 31.12.2016: основних засобів – 9177,85523 тис.грн. (в т.ч. газопроводів
– 8292,79049 тис. грн.; споруд на газопроводах – 885,06474 тис.грн.; транспортних
засобів спеціального призначення – 0,00 грн.; іншого – 0,00грн.).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та 31.12.2016.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській
області; інформація про платника буде вказана в договорі.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 №47),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 (далі
Положення) та з урахуванням умов цього оголошення.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується Регіональним відділенням Фонду державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом І “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них”, 1.2
“Оцінка машин і обладнання”, 1.3 “Оцінка колісних транспортних засобів”.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ 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 3 - 5 до Положення формами.
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кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (з оцінки майна), та наявність особистого
досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до
виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта 1 – 60000,00 грн. У
своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта 1 не повинен перевищувати 10
календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – інженерні
споруди, машини та обладнання, колісні транспортні засоби спеціалізованого,
спеціального призначення (функціональне призначення та/або галузь господарства чи
вид діяльності, в якому використовувався об’єкт).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
слід зробити відмітку “На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності” та дату
конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за
адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (ІІ поверх, зал засідань) об 10.00 через
14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок: (0352) 2504-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). Електронна адреса замовника
конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для
довідок: (0352) 25-04-87.

