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ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.11.2015 

 

 

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 №1270, ухвалено рішення про укладення 

договорів на проведення незалежної оцінки об’єктів оренди: 

 

 з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки вбудованих нежитлових приміщень 

загальною площею 29,4 м
2
 на першому поверсі одноповерхової будівлі, Львівська обл., 

Городоцький р-н, с. Родатичі, вул. Залізнична, 3а;  

 

 з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки нежитлових приміщень № 128, 129 

загальною площею 47,8 м
2
 на третьому поверсі будівлі, Львівська обл., м. Перемишляни, вул. 

Галицька, 5а;  

 

 з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки нерухомого майна загальною 

площею 159,2 м2 виробничо-побутового будинку, а саме: нежитлових приміщень № 1-13 

першого поверху площею 125,6 м
2
 та тераси площею 33,6 м2, Львівська обл., Буський р-н, с. 

Ожидів, вул. Шашкевича, 73;  

 

 з ТзОВ «ТермінЛТД» на проведення незалежної оцінки нежитлового приміщення № 3 

загальною площею 3,9 м
2
 на першому поверсі будівлі, Львівська обл., м. Самбір, вул. 

Середня, 136;  

 

 з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки частини привокзальної площі 

приміського вокзалу станції Львів (біля квиткових кас) загальною площею 2,0 м
2
, м. Львів, 

вул. Городоцька, 112;  

 

 з СПД Корнійчук Н. В. на проведення незалежної оцінки частин вбудованого нежитлового 

приміщення № 57 за № 57(2), № 57(6), № 57(7) загальною площею 33,6 м
2
 на другому 

поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4;  

 

 з ТзОВ «Західна Консалтингова Компанія» на проведення незалежної оцінки нежитлового 

приміщення загальною площею 6,29 м
2
 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий 

аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168;  

 

 з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки вбудованих нежитлових приміщень 

загальною площею 579,2 м
2
 на першому поверсі двоповерхової будівлі, м. Львів, вул. 

Стрийська, 105;  

 

 з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» на проведення незалежної оцінки площадки для 

господарських потреб котельні загальною площею 103,9 м
2
, Львівська обл., Стрийський р-н, 

м. Моршин, вул. Джерельна, 5;  

 

 з ФОП Крилошанський Ю. Є. на проведення незалежної оцінки нежитлового приміщення 

загальною площею 32,5 м
2
 на четвертому поверсі адміністративної будівлі, Львівська обл., м. 

Перемишляни, вул. Галицька, 5а;  

 



 з ФОП Крилошанський Ю. Є. на проведення незалежної оцінки вбудованих нежитлових 

приміщень загальною площею 42,6 м
2
 на першому поверсі адміністративної будівлі, 

Львівська обл., м. Перемишляни вул. Галицька, 5а;  

 

 з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки нежитлового приміщення загальною 

площею 13,0 м
2
 на першому поверсі адміністративної будівлі, Львівська обл., м. 

Перемишляни, вул. Галицька, 5а; ухвалено рішення про укладення договорів на проведення 

незалежної оцінки для продовження договору оренди:  

 

 з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 

нежитлових приміщень № 2; 3 загальною площею 31,1 м
2
 на першому поверсі в 

одноповерховій прибудові до 4-поверхової будівлі, м. Львів, вул. О. Кульчицької, 2;  

 

 з ПП «Експерт Маш» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини 

нежитлового приміщення на першому поверсі наукової бібліотеки загальною площею 4,0 м
2
, 

м. Львів, вул. Професорська, 1;  

 

 з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 

вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 390,3 м
2
 на першому поверсі 

триповерхової будівлі, м. Львів, вул. Словацького, 1;  

 

 з ПП «Леда» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – вбудованих нежитлових 

приміщень загальною площею 68,1 м
2
 на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі 

гуртожитку, м. Львів, вул. Володимира Великого, 33;  

 

 з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового 

приміщення площею 10,9 м
2
 на першому поверсі одноповерхової будівлі, Львівська обл., 

Городоцький р-н, с. Угри, вул. Вербова, 19;  

 

 з ТзОВ «ТермінЛТД» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових 

приміщень загальною площею 101,2 м
2
 у будівлі корпусу патанатомії, м. Львів, вул. 

Пекарська, 52;  

 

 з НК «Укрексперт» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – групи інвентарних 

об’єктів, у складі: контора зі складськими приміщеннями (літ. А-1) площею 248,9 м
2
; цех 

виварювання солі (літ. Б-1) площею 80,0 м
2
; колодязь № 3 площею 4,0 м

2
; альтанка площею 

5,8 м
2
; огорожа № 2 площею 63,0 пог. м з воротами № 1 площею 8,0 м

2
; вбиральня (літ. Г) 

площею 4,0 м
2
; дорога (літ. І) площею 1 400,0 м

2
; надкаптажна будівля джерела 3 (літ. В-1) 

площею 26,6 м
2
; підпірна стіна площею 43,0 м

2
; навіс (літ. П) площею 110,7 м

2
; свердловина 

№ 2 ре ре площею 80,0 м2 з надкаптажною спорудою свердловини 2ре (літ. А-1) площею 4,4 

м
2
, Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а та Львівська обл., с. Баня Лисовицька, 

вул. Курортна, 25а. 


