
ІНФОРМАЦІЯ 
регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Закарпатській області про результати конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, які відбулися  

02.11.2017р. 

Для проведення незалежної оцінки: 
-  вбудованих нежитлових приміщень ( поз. №29 – 13,0 кв.м. та поз №30 – 

9,3 кв.м) загальною площею 22,3 кв.м другого поверху адмінбудинку  (літ.  А), 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Івана Франка, 6 з 
метою укладання договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності  ТОВ «Ріалті – О» на таких умовах: вартість послуг з 
оцінки – 2200 грн, термін виконання –  5  днів; 

 - нежитлової будівлі прохідної літ. Е загальною площею 37,9 кв.м, 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12 з 
метою укладання договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності  ФОП Мицьо І.В. на таких умовах: вартість послуг з 
оцінки – 1950 грн, термін виконання –  4  дні; 

-   вбудованих нежитлових приміщень (поз.1, 2, 3) загальною площею 
38,53 кв.м. будівлі літ. «А» Богданської дільниці ветеринарної медицини, 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. 
Шевченка (Леніна), 110 з метою продовження договору оренди, переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності  ФОП Кіян Т.П. на таких 
умовах: вартість послуг з оцінки – 2184 грн, термін виконання –  5  днів; 

-  об’єкта державної власності групи А – групи інвентарних об’єктів у 
складі: трансформаторної підстанції загальною площею приміщень 120,7 кв.м., 
інв №04 (держ. реєстр. номер №5467613.1 ААББГБ085); залізничної колії з 
мостом розгорнутою довжиною 2701 м, інв. № 18 (держ. реєстр. номер 
№5467613.4 ААББГБ088); гірничого об’єкта (кар’єру «Центральний») інв. № 47 
(держ. реєстр. номер №5467613.6 ААББГБ090); відкритої підстанції, інв. №05 
(держ. реєстр. номер №5467613.2 ААББГБ086); зелених насаджень, інв. № 33 
(держ. реєстр. номер №5467613.13 ААББГБ097); зовнішніх каналізаційних 
мереж, інв. № 35 (держ. реєстр. номер №5467613.5 ААББГБ089); карт намиву 
загальною площею 68,8  кв. м інв. № 37 (держ. реєстр. номер №5467613.14 
ААББГБ098), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. 
Рокосово, вул. Промзона, 1 з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні, 
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності  ТОВ «Ріалті – О» 
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 28000 грн, термін виконання –  10  
днів. 
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