
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  

20.03.2018 р. 
            - частини вестибюлю ( поз.38) площею 2,5 кв.м. першого поверху будівлі 
учбового корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. 
Мукачево, вул. Ужгородська, 26 з метою продовження договору оренди, 
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності  ФОП Мицьо І.В. 
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн, термін виконання –  5  
днів;  
               - вбудованих нежитлових приміщень ( позиція №18 – 8,5 кв.м та 
позиція №19 – 12,4 кв.м) загальною площею 20,9 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;  
                - частини першого поверху будівлі основного корпусу (літ. Ш ІІ)( 
інвентарний номер 11202): приміщення №3 площею 18,2 кв.м; приміщення №4 
площею 11,40 кв.м; приміщення №5 площею 22,7 кв.м; приміщення №6 площею 
18,3 кв.м; приміщення №7 площею 56,90 кв.м; приміщення №8 площею 36,40 
кв.м; приміщення №9 площею 207,40 кв.м; приміщення №10 площею 141,80 
кв.м; приміщення №11 площею 56,60 кв.м; приміщення №17 площею 21,00 кв.м; 
приміщення №18 площею 11,30 кв.м приміщення №19 площею 29,10 кв.м; 
приміщення №20 площею 44,30 кв.м; приміщення №21 площею 13,80 кв.м; 
приміщення №22 площею 19,90 кв.м; приміщення №23 площею 7,50 кв.м; 
приміщення №24 площею 4,20 кв.м; приміщення №25 площею 38,00 кв.м, а 
всього загальною площею 758,80 кв.м, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., Тячівський р-н,  смт. Дубове, вул. Заводська, 8, 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; 
            -  вбудованих приміщень (поз. 6,7,8,10 за планом) загальною площею 
160,68 кв.м., розміщені на першому поверсі будівлі навчального корпусу (літ.А), 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Пушкіна 
(Сметанова), 11 з метою продовження 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     
            -  вбудованих приміщень підвального поверху (поз. 38-43) будівлі 
адміністративного корпусу літ. А-А´ площею 117,1 кв.м, місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 32  з метою 
укладання договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності  ФОП Мицьо І.В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 
грн, термін виконання –  5  днів. 
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