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
№

Назва об’єктів

з/п

Дата
оцінки

Вид
вартості

Платник

1

Частина приміщення загальною площею 15,0
кв.м, яке розташоване на технічному поверсі
навчального корпусу №1 за адресою:
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя

30.11.2017

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
ринкова

Державне
підприємство
“Науковотелекомунікаційний
центр
“Українська
академічна
і
дослідницька мережа”
Інституту
фізики
конденсованих систем
НАН України.

Гідротехнічні споруди ставу Загороддя
інвентарний номер 0314, реєстровий номер
25592421.79.ААЕЖАЖ600 (в т.ч. дамба,
водовипуск), що розташовані за адресою:
Тернопільська область, Збаразький район, на
території
Вишнівецької
об’єднаної
територіальної громади та перебувають на
балансі Державного підприємства “Укрриба”

4

Частина приміщення першого поверху
площею 1,0 кв.м нежитлового будинку за
адресою: вул. Замкова, 18, м. Підгайці,
Тернопільська область, що перебуває на
балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Тернопільській області

5

Частина приміщення першого поверху
площею 1,0 кв.м нежитлового приміщення за
адресою: вул. Шевченка, 67а, м. Кременець,
Тернопільська область, що перебуває на
балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Тернопільській області

ринкова

Тернопільське обласне
комунальне
підприємство
“Профілактична
дезинфекція”
в
Борщівському районі.

ринкова

Фізична особапідприємець
Кухарський Роман
Анатолійович.

ринкова

ТОВ “АЙБОКС”

ринкова

ТОВ “АЙБОКС”

30.11.2017

3

30.11.2017

Частина нежилого приміщення поз. 2-9
площею 10,8 кв.м та поз. 2-11 площею 10,9
кв.м другого поверху будівлі літери А
відділу статистики у Борщівському районі за
адресою: вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів,
Тернопільська область, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у
Тернопільській області

30.11.2017

2

30.11.2017

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди

Частина приміщення першого поверху
площею
1,0
кв.м
адмінбудинку
з
допоміжними будівлями і спорудами за
адресою: вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє,
Тернопільський район,
Тернопільська
область,
що
перебуває
на
балансі
Регіонального сервісного центру МВС в
Тернопільській області

8

Частина асфальтованого майданчика площею
50,0
кв.м
за
адресою:
вул.
С.
Крушельницької,
52,
м.
Заліщики,
Тернопільська область, що перебуває на
балансі
відокремленого
підрозділу
Національного університету біоресурсів і
природокористування України “Заліщицький
аграрний коледж ім. Є. Храпливого“

ТОВ “АЙБОКС”

ринкова

ТОВ “АЙБОКС”

ринкова

Фізична особапідприємець
Гаврилюк Василь
Іванович

30.11.2017

7

ринкова

30.11.2017

Частина приміщення першого поверху
площею 1,0 кв.м адміністративного будинку
за адресою: вул. Об’їзна, 1, с. Угринь,
Чортківський район, Тернопільська область,
що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Тернопільській
області

30.11.2017

6

9. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи цілісного майнового комплексу
державного підприємства “Полупанівський кар’єр”, що складаються з основних
засобів, нематеріальних активів та об’єкта незавершеного будівництва, що
перебувають на балансі ТОВ ВК “Гірничодобувна промисловість”.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Полупанівка, Підволочиський район,
Тернопільська область.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою внесення змін до договору оренди.
Платник робіт з оцінки: ТОВ ВК “Гірничодобувна промисловість”.
Кількість об'єктів необоротних активів: основні засоби – 89 од., нематеріальні
активи -1 од., незавершене будівництво – 1 од.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2015: основних
засобів – 978275,95 грн., нематеріальних активів – 681778,88 грн.,

незавершеного

будівництва – 10078,79 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на дату визначену
орендодавцем.
10. Назва об’єкта оцінки необоротні активи, передані в оренду та майно
набуте під час оренди за державні кошти цілісного майнового комплексу

структурного підрозділу (горілчаного цеху) Державного підприємства “Бучацький
мальтозний завод”, що перебувають на балансі ПрАТ “Галіція Дистилері”.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Бариська, 8А, м. Бучач, Бучацький район,
Тернопільська область.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою внесення змін до договору оренди.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ “Галіція Дистилері”.
Кількість об'єктів необоротних активів: основні засоби – 107 од.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2017: 347430,44 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на дату визначену
орендодавцем.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Тернопільській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з :
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075);
пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
запечатаних в окремому конверті; документів (копії актів приймання-передавання робіт
з оцінки, копії листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або
копії висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних
оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою
претендента); щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).
Додатково

інформуємо,

що

до

розгляду

прийматимуться

конкурсні

пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єктів 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 яких, не
перевищує 2400,00 грн.; об’єкта 3 – не перевищує 8800,00 грн.; об’єктів 9, 10 – не
перевищує 31500,00 грн.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – приміщення,
частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання;
об’єктами подібними до об’єкта оцінки 1.2 - нерухоме майно - окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної та торговельно-офісної нерухомості; об’єктами
подібними до об’єкта оцінки 3 - нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні
споруди, дамби); об’єктами подібними до об’єктів оцінки 4, 5, 6, 7 - нерухоме майно –
приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з
розливу

напоїв,

пунктів

пралень

самообслуговування,

обладнання; об’єктами подібними до об’єкта оцінки 8

телекомунікаційного

– площадки, майданчики з

твердим покриттям об’єктами подібними до об’єктів оцінки 9, 10 – необоротні активи
підприємств.
Строк виконання робіт для об’єктів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не повинен
перевищувати 5 календарних днів, для об’єктів 9, 10 – 15 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
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, 52-66-84.
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).

