
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження висновку суб’єкта 
оціночної діяльності про вартість 
майна, яке підлягає приватизації 
способом викупу 
 
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
“Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні“, 
Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.11.2015 № 1033, ухвалами міської ради від 23.03.2017 № 1727 “Про 
приватизацію способом викупу нежитлових приміщень на вул. Болгарській, 4“ та 
від 21.12.2017 № 2813 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.03.2017 
№ 1727 “Про приватизацію способом викупу нежитлових приміщень на вул. 
Болгарській, 4“, рішенням Господарського суду Львівської області від 13.06.2019 
у справі № 914/2235/18, постановою Західного апеляційного суду від 27.01.2021 
у справі № 914/2235/18, постановою про відкриття виконавчого провадження від 
15.03.2021 ВП № 64807655, ухвалою Господарського суду Львівської області від 
02.06.2021 у справі № 914/2235/18, розглянувши документи, представлені 
суб’єктом оціночної діяльності (звіт про оцінку майна станом на 30.11.2017 та 
звіт про оцінку майна станом на 30.04.2021), виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити висновок суб’єкта оціночної діяльності про вартість майна, 
яке підлягає приватизації способом викупу (перелік додається). 

2. Управлінню комунальної власності департаменту економічного 
розвитку видати наказ про затвердження результату оцінки. 

Відповідальний: начальник управління 
комунальної власності департаменту 
економічного розвитку. 

3. Департаменту економічного розвитку укласти договір купівлі-продажу 
об’єкта за ціною згідно із затвердженим висновком.  

Відповідальний: директор департаменту 
економічного розвитку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 

 



 

 

2 

                    Додаток 
 
                         Затверджено 
                     рішенням виконкому 
                    від _____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
затверджених висновків суб’єкта оціночної діяльності про вартість майна, 

яке підлягає приватизації способом викупу 
 

 

№ 
з/п 

Висновок про вартість майна 

1. Висновок суб’єкта оціночної діяльності ТзОВ “Гал-Світ“ про вартість майна за адресою: м. Львів, вул. Болгарська, 4, 
площею 1 861,90 кв. м, вартістю 32 870 400,00 грн. з ПДВ станом на 30.11.2017 

 
 
 

 
Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

 
 

Віза: 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 
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