
29.06.2016 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.03.2016 

 

Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 

наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів приватизації таких 

суб’єктів оціночної діяльності: 

 

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по окремому індивідуально 

визначеному майну – нежитловій будівлі загальною площею 60,4 м
2
 (літ. А-1), Львівська обл.,      

м. Мостиська, вул. Промислова, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.  

Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 700,00 грн; 

 

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту незавершеного будівництва – 

житловому будинку, вул. Наливайка, 43, смт Верхнє Синьовидне, Сколівський р-н, Львівська 

обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації 

шляхом продажу на аукціоні.  

Термін виконання робіт – 3 р. дні. Вартість робіт – 3 000,00 грн; 

 

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по окремому індивідуально 

визначеному майну – групі інвентарних об’єктів у складі: шафа управління 317, шафа управління 

2Щ317 (2 шт.), шафа управління 2ЩК317 (2 шт.), шафа управління 1Щ317, шафа управління ЩУ 

317 (4 шт.), шафа управління ЯС 317, шафа управління КИП 317, шафа управління ЯГ 317 21, 

шафа управління ЯГ 317 22, шафа управління ЯГ 317 23, шафа управління 317 19, шафа 

управління 317 19а, засувка 150 (22 шт.), засувка 100 (4 шт.), повітряна засувка, вул. Промислова, 

4, м. Червоноград, Львівська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.  

Термін виконання робіт – 7 днів. Вартість робіт – 2 100,00 грн; 

 

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по окремому індивідуально 

визначеному майну – групі інвентарних об’єктів у складі: ліфт пасажирський (3 шт.), вентилятор 

ВДП-10, трансформатор ТМ 400/6, клапан Т-33, кран-балка ручна Г/Я 2т, ежектор водостійкий, 

бак мірний (2 шт.), бак зрошувальної води, бак робочої води (2 шт.), бак розпущення води, бак 

промивки води, гідротрансформатор (2 шт.), компенсатор (5 шт.), деаератор, компенсатор 2-

лінзовий, вул. Промислова, 4, м. Червоноград, Львівська обл. Мета проведення оцінки: 

визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. 

Термін виконання робіт – 7 днів. Вартість робіт – 2 100,00 грн. 


