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ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Львівській області 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 площі даху господарської будівлі цирку (літ. Б) 

площею 4,0 м
2
 та димохідної труби площею 1,77 м

2
. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 

вул. Городоцька, 83. Балансоутримувач: ДП «Львівський державний цирк». Мета проведення 

незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 

продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 

вул. Городоцька, 83. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Астеліт». 
 

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у холі першого поверху 

гуртожитку № 3 площею 1,0 м
2
. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шімзерів, 5а. 

Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 

метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 

вул. Шімзерів, 5а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Колос Юліан Андрійович. 
 

3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у холі першого поверху 

гуртожитку № 6 площею 1,0 м
2
. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Студенська, 2. 

Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 

метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 

вул. Студенська, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Колос Юліан Андрійович. 
 

4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові підвальні приміщення загальною площею 

157,7 м
2
 у підвалі п’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. 

Свободи, 28. Балансоутримувач: Львівський національний академічний театр опери та балету імені 

Соломії Крушельницької. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 

конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 

конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 

розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Свободи, 28. Дата оцінки (дата, на яку 

проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Холдинг 

Емоцій «Фест». 
 

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 1 658,0 м
2
, а саме: у 

підвальному приміщенні (к. І-VІІ) площею 100,7 м
2
, на першому поверсі (к. І-17, 1-1V) площею 

476,3 м
2
, на другому поверсі (к. 21-30) площею 535,6 м

2
, на третьому поверсі (к. 3І-41, 1-111) 

площею 545,4 м
2
 триповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. 

Кривоноса, 4. Балансоутримувач: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології 

вимірювальних і управляючих систем». Метапроведення незалежної оцінки: визначення вартості 

для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника 

конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 



конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 

розташування земельної ділянки м. Львів, вул. Кривоноса, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 

оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська спілка «Асоціація 

підприємств дорожнього будівництва». 
 

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 45, 46 загальною площею 53,0 м
2
 на 

другому поверсі будівлі навчально-виробничої майстерні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3. Балансоутримувач: 

Добротвірський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 

конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 

конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 

розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. 

Сагайдачного, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ПП «Львівська ювелірна фабрика». 
 

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 46, 47 та частина приміщення № 2 загальною 

площею 528,0 м
2
 на першому поверсі їдальні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 

м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 30. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний 

заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 

вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 

замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 

замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 

території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира 

Великого, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Малега Марія Іванівна. 
 

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху № І , 17-1, 17-2 

площею 12,5 м
2
. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Богомольця, 9а. 

Балансоутримувач: Державне підприємство «Львівдіпрокомунбуд». Мета проведення незалежної 

оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 

договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 

пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 

частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки м. Львів, вул. Богомольця, 

9а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015 (орієнтовно). Платник робіт з 

оцінки – ТзОВ «Житлобуд». 
 

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвального поверху № XXII, 2 

загальною площею 44,3 м
2
 у триповерховому цегляному адміністративному корпусі. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Богомольця, 9. Балансоутримувач: Державне 

підприємство «Львівдіпрокомунбуд». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 

замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 

замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 

території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Богомольця, 9. Дата оцінки (дата, 

на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Аніка-

М». 
 

10. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною 

площею 24,48 м
2
 на першому поверсі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

м. Львів, вул. Кубійовича, 35. Балансоутримувач: Львівська національна академія мистецтв. Мета 

проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 

метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 



земельної ділянки: пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 

вул. Кубійовича, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Васюк Сергій Миколайович. 
 

11. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 160,2 м
2
. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Річки, 19. Балансоутримувач: Державна установа 

«Львівський обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України». Мета проведення 

незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 

договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 

пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 

частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 

м.Трускавець, вул. Річки, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 

(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Оздоровчий центр «Лебенсхаус». 
 

12. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення на першому 

поверсі (вестибюль) та другому поверсі навчального корпусу № 4 загальною площею 2,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Балансоутримувач: 

Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: 

визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 

оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 

пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 

частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. 

Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 

(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Лариса Василівна. 
 

13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № XIII площею 4,0 м
2
 на 

першому поверсі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Підголоско, 23. 

Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: 

визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 

адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 

території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Підголоско, 23. Дата оцінки (дата, 

на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойко 

Христина Романівна. 
 

14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибюля на першому 

поверсі навчального корпусу № 1 площею 2,0 м
2
. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 

вул. Карпінського, 2/4. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 

метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки: пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 

вул. Карпінського, 2/4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 

(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Лариса Василівна. 
 

15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибюля на першому 

поверсі навчального корпусу № 5 площею 2,0 м
2
. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 

вул. С. Бандери, 28а. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета 

проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 

метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки: пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 

вул. С. Бандери, 28а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Лариса Василівна. 
 



16. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 37,4 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. Балансоутримувач: 

Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: 

визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 

оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 

Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки: 

пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 

частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. 

Карпінського, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Зборовський Євген Іванович. 
 

17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 20,2 м
2
 в 

адміністративній будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жидачів, вул. 

Шашкевича, 2. Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у Жидачівському районі Львівської 

області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 

оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська 

обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2015 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Центр державного земельного кадастру». 
 

18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 36 (2,3 м2); 37 (13,4 м
2
); 44 (11,6 м

2
); 

45 (11,3 м
2
); 46 (11,3 м

2
); 47 (11,1 м

2
) загальною площею 61,0 м

2
 на третьому поверсі будівлі. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н., смт Івано-Франкове, вул. 

Львівська, 32. Балансоутримувач: Львівська дирекція Українського державного підприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 

конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 

конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 

розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. 

Львівська, 32. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «БК ВУД». 
 

19. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 11,0 м
2
 на першому 

поверсі двоповерхової з цокольним поверхом цегляної будівлі лікувально-плавального 

басейну санаторію. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. 

Суховоля, 35. Балансоутримувач: Державне підприємство «Санаторій «Кришталевий палац». Мета 

проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 

метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська 

обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2015 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Баб’якМарія Осипівна. 
 

20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 41,9 м
2
 

на першому поверсі 2 – 4-поверхової будівлі (кімн. 69 – 71). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: Державне підприємство «Науково-дослідний 

інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: 

визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 

адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 

території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, 

на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП 

МаєвськаЛілія Михайлівна. 
 



21. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення на другому поверсі 

навчального корпусу № 4 площею 7,9 м
2
. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. 

Митрополита Андрея, 5. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 

метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 

вул. Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 

(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Галясок Олег Орестович. 
 

22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 26 площею 4,0 м
2
 на 

першому поверсі 6-поверхового навчально-адміністративного корпусу. Місцезнаходження 

об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Мета проведення 

незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 

договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 

Електронна адреса замовника конкурсу lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 

пропорційний площі частині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 

частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 

50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 

оцінки – ФОП Зільник Ігор Михайлович. 
 

23. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 13а площею 16,5 м
2
 на 

першому поверсі 4-поверхового навчального корпусу біолого-технологічного факультету. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Мета 

проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 

метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 

вул. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Зільник Ігор Михайлович. 
 

24. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,2 м
2
 на першому 

поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Буський р-н, смт Олесько, вул. 

Валова, 9. Балансоутримувач: Олеський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: 

визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 

адреса замовника конкурсу lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 

території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Буський р-н, смт Олесько, вул. 

Валова, 9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). Платник 

робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк». 
 

25. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 10,7 м
2
 на першому 

поверсі зуботехнічної лабораторії. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 

69а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 

метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 

державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки пропорційний площі частині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 

вул. Пекарська, 69а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Макаренко Валентина Іванівна. 

 

 



26. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 40,0 м
2
 лабораторно-адміністративного 

корпусу літ. А -5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, 

с.Оброшино, вул. Шевченка, 6. Балансоутримувач: Львівська філія державної установи «Інститут 

охорони грунтів України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 

конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 

конкурсу lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 

розташування земельної ділянки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. 

Шевченка, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Астеліт». 
 

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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, 

(далі – Положення). 

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових 

Стрільців, 3). 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката 

суб’єктів оціночної діяльності, яким 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 ІІІ 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 встановленою в 

додатках 2 – 4 до Положення формою. 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового 

відправлення на адресу: 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). На конверті слід зробити 

відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». 
 

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня 

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

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих 

дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:  (032) 261-62-14, 261-62-04. 


