
06.11.2019 

ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення Фонду  

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

що відбувся 25.09.2019 

 

Об’єкти оренди. 
 

1. Нежитлове приміщення площею 4,4 м
2
 на першому поверсі адміністративної 

будівлі.  

Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло, вул. Курортна, 1.  

Мета оцінки – укладення договору оренди.  

Переможець – ФОП Войтенко Н. Б.  

Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1929,00 грн без ПДВ. 

 

2. Вбудоване нежитлове приміщення № 92 загальною площею 10,9 м
2
 на першому 

поверсі.  

м. Львів, вул. Замарстинівська, 7.  

Мета оцінки – продовження договору оренди.  

Переможець – ТзОВ «Гал-Світ».  

Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1980,00 грн без ПДВ. 

 

3. Вбудоване нежитлове приміщення № 50а загальною площею 12,6 м
2
 на другому 

поверсі будівлі.  

м. Львів, просп. В. Чорновола, 4.  

Мета оцінки – укладення договору оренди;  

Переможець – ФОП Смокорівська Р. П.  

Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1115,00 грн без ПДВ. 

 

4. Нежитлове приміщення загальною площею 19,3 м
2
 на першому поверсі будівлі.  

м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 71.  

Мета оцінки – продовження договору оренди.  

Переможець – ПП «ЕкспертМАШ».  

Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1300,00 грн без ПДВ. 

 

5. Нежитлові приміщення № 24, 25 загальною площею 41,6 м
2
 на другому поверсі 

будівлі літ. «А-4» (навчальний корпус).  

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. 

Мета оцінки – укладення договору оренди.  

Переможець – ТзОВ «Гал-Світ».  

Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 2050,00 грн без ПДВ. 

 

6. Частина даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною площею 54,0 м
2
.  

Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 141.  

Мета оцінки – продовження договору оренди.  

Переможець – ФОП Крилошанський Ю. Є.  

Термін виконання робіт – 4 к/д; вартість робіт – 1840,00 грн без ПДВ. 

 

7. Нежитлове вбудоване приміщення № 1 загальною площею 98,9 м
2
 на першому 

поверсі двоповерхової будівлі котельні.  

Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б.  

Мета оцінки – продовження договору оренди.  

Переможець – ФОП Савицький Д. К.  

Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1200,00 грн без ПДВ. 



 

8. Приміщення будинку культури загальною площею 5787,9 м
2
.  

м. Львів, вул. Ряшівська, 2.  

Мета оцінки – укладення договору оренди.  

Переможець – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».  

Термін виконання робіт –2 к/д; вартість робіт – 2500,00 грн без ПДВ. 

 

9. Гідротехнічні споруди ставів – плотина з шахтним водозабором «Сільва» (інв. № 

128, 130), земляна дамба «Сільва» з мокрим схилом (інв. № 129, 129а).  

Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів.  

Мета оцінки – продовження договору оренди.  

Переможець – ПП «Експерт-Центр».  

Термін виконання робіт –5 к/д; вартість робіт – 5500,00 грн без ПДВ. 

 

По об’єктах: 

частина складу ґрунтових взірців площею 160,9 м
2
, Волинська обл., м. Луцьк, вул. 

Мамсурова, 8; 

частина котельні газової площею 261,4 м
2
 та теплові мережі протяжністю 790 м, 

Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8; 

частина асфальтобетонного покриття площею 18,0 м
2
, Волинська обл., Володимир-

Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 58; 

частина вагону-будинку модульного типу Б-1 площею 8,9 м
2
, Волинська обл., 

Ратнівський р-н, с/р Млинівська; 

частина службово-виробничої будівлі площею 16,5 м
2
, Волинська обл., Любомльський 

р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41; 

вагон-будинок модульного типу (літер М-1) загальною площею 12,9 м
2
, Волинська 

обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – 

Тереблече (на Бухарест), 1 км + 113 м; 

гідротехнічні споруди ставів, а саме: Зимувальні (6 шт.), Аська, Баська, Большой, 

Зимувальні Палацові, Клин, Лабаниха 2, Лабаниха 3, Лабаниха, Мостовий, Ново-Большой, 

Перелка, Несвіч головний та обводний канал НГ, Волинська обл., Луцький р-н, с. Несвіч  

відповідно до п. 8 розділу III Положення, конкурс по цих об’єктах вважається таким, 

що не відбувся. 

Заступник голови комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу по 

вищезазначених об’єктах. 

 

Об’єкт приватизації. 
 

1. Вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею 656,6 м
2
.  

Волинська обл., м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 33.  

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом 

викупу.  

Переможець – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг».  

Термін виконання робіт – 3 к/д; вартість робіт – 1300 грн без ПДВ. 


