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ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  

об’єктів оренди державної власності 

 

1. Назва об’єкта оцінки: частина в цілому адмінбудинку (А-3) площею 52,2 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. 

Балансоутримувач: Управління поліції охорони у Волинській об- 

ласті. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 45000, Волинська обл., 

м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідаль- 

ністю «Добробут-Яодин». 

 

2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Угринів, у т. ч: металева 

решітка на водовипуску, гребля довжиною 177,0 м, донний водовипуск типу «Монах» № 

1, відвідний канал довжиною 1400,0 м (нагульний став № 1); металеві решітки на 

водонапускній споруді та двох водовипусках, гребля довжиною 280 м, донний 

водовипуск типу «Монах» № 3, донний водовипуск типу «Монах» № 4, донний 

водовипуск типу «Монах» № 2 (на струмку), донний водовипуск типу «Монах», 

відвідний канал довжиною 99,0 м (нагульний став № 2). 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45715, Волинська обл., Горохівський р-н, с. Угринів. 

Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 45715, Волинська обл., 

Горохівський р-н, с. Угринів. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Копилов 

Андрій Борисович. 

 

3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею 175,2 м
2
. 



Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській 

області. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 43025, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Шопена, 12. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ДП «Арсенал СТ-4» ТзОВ «Арсенал СТ». 

 

4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею 87,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській 

області. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 43025, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Шопена, 12. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ДП «Арсенал СТ-9» ТзОВ «Арсенал СТ». 

 

5. Назва об’єкта оцінки: котельня (літер Ж-1) площею 185,10 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Івасюка, 18. 

Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Ковельський 

центр професійно-технічної освіти». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 45000, Волинська обл., 

м. Ковель, вул. Івасюка, 18. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 



Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Західтепло». 

 

6. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 120,4 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. 

Ковельська, 35. 

Балансоутримувач: Володимир-Волинське управління Державної 

казначейської служби України Волинської області. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 44700, Волинська обл., 

м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Охримчук Катерина Григорівна. 

 

7. Назва об’єкта оцінки: частина головного корпусу «А-4» площею 5,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. 

Балансоутримувач: Луцький національний технічний університет. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 43018, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Шолков Микола Вікторович. 

 

8. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі 

підвал, І, ІІ поверхи) (літер Б-3) площею 5,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. 

Балансоутримувач: Луцький національний технічний університет. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 43018, Волинська обл., 



м. Луцьк, вул. Львівська, 75. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Шолков Микола Вікторович. 

 

9. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею 58,7 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській 

області. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 43025, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Шопена, 12. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ВОЛИНЬХХІ». 

 

10. Назва об’єкта оцінки: адміністративний будинок (А-1) загальною площею 294,10 

м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 10. 

Балансоутримувач: Державна установа «Центр громадського 

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 43000, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Потапова, 10. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Волиньторгхліб». 

 

11. Назва об’єкта оцінки: частина ґанку громадсько-побутового корпусу 5,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 

44. 

Балансоутримувач: ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище професій- 

не училище». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 



Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 44500, Волинська обл., 

м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Пужняк 

Ігор Васильович. 

 

12. Назва об’єкта оцінки: частина їдальні площею 223,9 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь, ур. 

Гушово, 25. 

Балансоутримувач: Східноєвропейський національний універси- 

тет імені Лесі Українки. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 44021, Волинська обл., 

Шацький р-н, с. Світязь, ур. Гушово, 25. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Фіщук Інна 

Степанівна. 

 

13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (агрохімлабораторія, 

корпус № 1) площею 17,03 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49. 

Балансоутримувач: Волинська філія державної установи «Інститут 

охорону ґрунтів України». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 43010, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Глушець, 49. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – Приватне підприємство «ПММ». 

 

14. Назва об’єкта оцінки: піднавіс площею 123,2 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в. 



Балансоутримувач: ВП «Геологорозвідувальна експедиція» ДП 

«Львіввугілля». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 44700, м. Володимир- 

Волинський, вул. Луцька, 80в. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ПП «ВОЛИНЬ ЕНЕРГО-АЛЬТЕРНАТИВА». 

 

15. Назва об’єкта оцінки: баня санпропускник котельня площею 136,2 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в. 

Балансоутримувач: ВП «Геологорозвідувальна експедиція» ДП 

«Львіввугілля». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 44700, м. Володимир- 

Волинський, вул. Луцька, 80в. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ПП «ВОЛИНЬ ЕНЕРГО-АЛЬТЕРНАТИВА». 

 

16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 

16,07 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5. 

Балансоутримувач: Любешівський технічний коледж Луцького на- 

ціонального технічного університету. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 44200, Волинська обл., 

смт Любешів, вул. Брестська, 5. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 



Платник робіт з оцінки – ФОП Климчук Ігор Зіновійович. 

 

17. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень адміністративно-виробничого 

будинку митниці, кафе, розташованого в адмінбудинку площею 10,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. 

Призалізнична, 13. 

Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово- 

ру оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 44350, Волинська обл., 

Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ДП «СВЦ». 

 

18. Назва об’єкта оцінки: частина замощення стоянки ПАС-46 площею 250,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. 

Лесі Українки, 19а. 

Балансоутримувач: УДП «Укрінтеравтосервіс». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 44110, Волинська обл., 

Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Венско Людмила Миколаївна. 

 

19. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення службово-виробничої будівлі 

площею 18,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. 

Старовойтове, вул. Прикордонників, 41. 

Балансоутримувач: Державна фіскальна служби України. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 



будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 44332, Волинська обл., 

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК». 

 

20. Назва об’єкта оцінки: асфальтне покриття площею 45,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. 

Балансоутримувач: Державна установа «Луцький слідчий ізо- 

лятор». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 43000, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД». 

 

21. Назва об’єкта оцінки: будинок для сушки одягу (Л-1) площею 44,6 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. 

Балансоутримувач: Державна установа «Луцький слідчий ізо- 

лятор». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 

оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 

відносин). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при- 

будинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: 43000, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 

(орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД». 

 

Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист 

Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з 

оцінки майна, що склалася у ІI півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією 

під час обрання переможця: для об’єктів № 1, № 7, № 8, № 11, № 13, № 16, № 17, № 19, № 20, 

№ 21, – 2400,00 грн; для об’єктів № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 9, № 10, № 12, № 14, № 15, № 

18, – 3000,00 грн. 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до 

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



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

№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення). 

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та 

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

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для 

об’єктів № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 16, № 17, № 19 – 

приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна 

нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта № 2 – 

споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення; для об’єктів № 5, № 14, № 15, 

№ 18, № 20, № 21 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. 

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

сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної 

оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 

спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 

нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них». 

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 (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки 

об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про 

претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами. 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 

поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК 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) по кожному об’єкту 

оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності». 

 

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 

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

 

Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 

проведення конкурсу.  

Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (033) 224-80-24. 


