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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: частини нежитлового приміщення № 7 площею 3,0 м
2
 на 

другому поверсі будівлі стартового диспетчерського пункту СПД-312. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 217 (територія аеродрому). 

Балансоутримувач: Львівське РСП Украероруху. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 217 (територія аеродрому). 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС». 

 

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 4,0 м
2
 

на першому поверсі у нежитловій будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. 

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 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 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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «УкрЄвроКомпФінанс». 

 

3. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду загальною площею 4,80 м
2
 (з лівого та з 

правого боку входу) навчального корпусу № 5. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. 

Балансоутримувач: НУ «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 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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володимирович. 

 

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 20,7 м
2
 на 

першому поверсі. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Героя України С. 

Бандери, 10. 

Балансоутримувач: ДВНЗ «Новороздільський політехнічний коледж». 
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Героя України 

С. Бандери, 10. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТОВ «АВТО ЮРС». 

 

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (№ 52) загальною площею 33,0 м
2
 

на першому поверсі в адміністративно-господарській частині театру. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1. 

Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «НАУД театр імені М. Заньковецької». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменецький А. Р. 

 

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 33,2 м
2
 в 

одноповерховій будівлі гаражів. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 15а. 

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 15а. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Ценкін Михайло Дмитрович. 

 

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею № II, VII, VIII 

площею 83,7 м
2
) будівлі. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14. 

Балансоутримувач: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут 

«Львівдіпроводгосп». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ВТС». 
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8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 17 площею 96,8 м
2
 на першому 

поверсі будівлі. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 3. 

Балансоутримувач: ВПУ № 11 м. Червоноград. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 3. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Роль Ганна Миколаївна. 

 

9. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі допоміжного корпусу площею 751,8 м
2
 

(крім приміщення № 23), будівлі виробничого корпусу очисних споруд площею 44,8 м
2
, 

будівлі гаражів площею 536,2 м
2
, навісу для сировини площею 336,0 м

2
, будівлі охорони 

площею 5,1 м
2
, будівлі автозаправної площею 67,5 м

2
, будівлі водопровідної насосної 

станції площею 12,8 м
2
, водонапірна башта площею 8,5 м

2
, будівлі очисних 

каналізаційно-насосної станції площею 32,2 м
2
, аеротенки площею 67,6 м

2
, будівлі авто-

вагової площею 116,4 м
2
, будівлі матеріально-технічного складу площею 403 м

2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька, вул. 

Заруддя, 2. 

Балансоутримувач: Жовківська філія ДП «Укрветсанзавод». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька, 

вул. Заруддя, 2. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ГУБИН». 

 

10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 65 та № 66 загальною 

площею 35,3 м
2
 на першому поверсі будівлі. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 29. 

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Кам’янка-

Бузькому районі Львівської області. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. 

Незалежності, 29. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «АВЕ ЛЬВІВ». 

 

11. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни вестибуля (з лівого та правого 

боку входу) навчального корпусу № 4 загальною площею 4,8 м
2
. 

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

Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володимирович. 

 

12. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду (вікно тамбура головного входу) 

навчального корпусу № 1 загальною площею 2,4 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. 

Балансоутримувач: НУ «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 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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володимирович. 

 

13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 19,0 м
2
 на 

другому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. 

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 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 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 прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – АТ «Польські авіалінії «ЛОТ». 

 

14. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею 213,0 м
2
 

першого поверху адміністративної будівлі. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2. 

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Тячівському 

районі Закарпатської області. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2. 

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

Платник робіт з оцінки – АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 
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15. Назва об’єкта оцінки: дві частини приміщення (поз. 16 за планом) загальною 

площею 40,4 м
2
 на першому поверсі адмінбудівлі (літ. «З») сервісної зони «Тиса» філії 

УДП «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. 

Європейська, 1. 

Балансоутримувач: Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного 

підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів 

«Укрінтеравтосервіс». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, 

вул. Європейська, 1. 

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

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Куклишин Микола Павлович. 

 

16. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення поз. 1-3, 1-4 загальною 

площею 43,5 м
2
 першого поверху частини адмінбудинку літ. А. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., смт Великий Березний, вул. Шевченка, 

29. 

Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового 

зв’язку «Укрпошта», яке реорганізоване шляхом перетворення у Публічне акціонерне 

товариство «Укрпошта». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: Закарпатська обл., смт Великий Березний, вул. 

Шевченка, 29. 

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

Платник робіт з оцінки – Почесний консул Словацької Республіки в смт Великий Березний 

Адамчук Олег Іванович. 

 

17. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення автозупинки площею 32,78 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. М. 

Березний, на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород, (км. 208+200). 

Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. М. 

Березний, на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород, (км. 208+200). 

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

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Шолтис Степан Йосипович. 
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18. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу (поз.45) та приміщення (поз. 56) 

загальною площею 11,0 м
2
 першого поверху будівлі літ. «А» навчально-лабораторного 

корпусу літ «АА’». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. 

Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 

14. 

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

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Джурджа Андрій Юрійович. 

 

19. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 50, 51, 52, 53 на плані) 

загальною площею 32,0 м
2
 на першому поверсі будівлі літ. А поліклініки, лікарні літ. А, 

А’, Д. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12. 

Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства 

внутрішніх справ України по Закарпатській області». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12. 

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

Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сакура Фарм». 

 

20. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 12, 13 на плані) загальною 

площею 24,3 м
2
 першого поверху адміністративної будівлі літери А,А’. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гагаріна, 10а. 

Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. 

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гагаріна, 10а. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець – Кучерявий В. В. 

 

21. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 101 за планом) першого поверху 

будівлі факультету здоров’я людини (літ. А) площею 2,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. І. Франка, 1. 

Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородській національний університет». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. 

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 
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Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з 

урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. І. Франка, 1. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк». 

 

22. Назва об’єкта оцінки: площадка для відпочинку студентів площею 31,5 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 22. 

Балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 

22. 

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

Платник робіт з оцінки – ФОП Веніславська Наталія Вікторівна. 

 

23. 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 ізолятор». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора 

Бурчака, 3. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 

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

 

24. 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 ізолятор». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора 

Бурчака, 3. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 

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

 

25. Назва об’єкта оцінки: частина котельні з димовими трубами «К-1» площею 98,3 

м
2
 і трубопроводи теплотраси протяжністю 976 м. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45313, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. 

Івана Франка, 14. 

Балансоутримувач: ДНЗ «Нововолинський центр професійно-технічної освіти». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою продовження договору оренди. 
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Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: 45313, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Будятичі, 

вул. Івана Франка, 14. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «УТК «ЕСКО-ВОЛИНЬ». 

 

26. Назва об’єкта оцінки: частина аудиторно-лабораторного корпусу № 2 площею 

7,0 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9. 

Балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет 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. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Покора Іван Остапович. 

 

27. Назва об’єкта оцінки: частина навчального корпусу № 1 площею 8,3 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30. 

Балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати для укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 

30. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Покора Іван Остапович. 

 

28. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі (літер А-7) площею 48,2 м
2
. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. 

Балансоутримувач: Волинська філія Державного підприємства «Державний науково-

дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 

плати з метою укладення договору оренди. 

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@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: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 

38. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 

Платник робіт з оцінки – ФОП Солярчук Богдан Дмитрович. 

 

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 
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під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 – 2400,00 грн; для об’єктів № 7, 8, 14, 25 – 3000,00 грн; для об’єкта № 

9 – 8500,00 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, зареєстрованим 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, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28 – приміщення, частини 

будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, 

нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта № 21 – під розміщення 

банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів; для об’єкта № 22 – площадки під 

розміщення торгових об’єктів; для об’єктів № 3, 12 – частин конструктивних елементів 

будівель, споруд для розміщення зовнішньої реклами; для об’єкта № 11 – частин конструктив-

них елементів будівель, споруд для розміщення інформаційного оголошення; для об’єктів № 

6, 8, 23, 24, 25– виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість; для об’єкта № 9 

– окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням (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, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 

224-80-24. 


