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

суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, який відбувся  

31.01.2019 р. 

  Для проведення незалежної оцінки: 
  - частини вестибюлю (поз. 11) площею 2,5 кв. м. першого поверху будівлі 
поліклінічного відділення літ. А, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. 
Ужгород, вул. Великокам’яна, 10, з метою продовження договору оренди, переможцем 
визнано суб’єкта оціночної діяльності  ФОП Мицьо І.В. на таких умовах: вартість послуг з 
оцінки – 2200  грн., термін виконання –  5 днів; 
         - будинку плотини (літ. Г) площею 44,23 кв.м та форелеінкубатора (літ. А) площею 
243,55 кв.м, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. 
Синевир, вул. Без назви, 1642 з метою укладання договору оренди, переможцем визнано 
суб’єкта оціночної діяльності  ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 
3800  грн., термін виконання –  5 днів; 
             - частини вбудованого нежитлового приміщення (поз.3-2 за планом) площею 2,0 кв. м 
в будівлі гуртожитку літ. Г, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. 
Мукачево, вул. Я. Коменского, 59 з метою укладання договору оренди, переможцем визнано 
суб’єкта оціночної діяльності  ФОП Лендєл Л.І на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 
1900  грн., термін виконання –  5 днів; 
             - частини вбудованого нежитлового приміщення (поз. 1-3 за планом) площею 2,0 кв.м 
в будівлі гуртожитку літ. А, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. 
Мукачево, вул. Філатова, 16 з метою укладання договору оренди, переможцем визнано 
суб’єкта оціночної діяльності  ФОП Шастун С.Г. на таких умовах: вартість послуг з оцінки 
– 1600  грн., термін виконання –  4 дні; 
               - вбудованого приміщення (поз. 4 за планом) площею 9,9 кв.м першого поверху 
адміністративної будівлі (літ. А), місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. 
Ужгород, вул. Кошового, 4 з метою укладання договору оренди, переможцем визнано 
суб’єкта оціночної діяльності  ПП «Експерт – Центр»на таких умовах: вартість послуг з 
оцінки – 2200  грн., термін виконання –  5 днів; 
           - частини холу (поз. 45 за планом) площею 6,0 кв. м першого поверху будівлі літ. А 
навчально-лабораторного корпусу «літ. АА’», місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою укладання договору оренди, 
переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності  ПП «Експерт Центр» на таких умовах: 
вартість послуг з оцінки – 2150  грн., термін виконання –  5 днів.   


