
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  

18.04.2019 р. 

  Для проведення незалежної оцінки: 

- вбудованого приміщення (поз. 1-23) площею 12,6 кв.м на першому поверсі адмінбудинку 
літ. А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. 
Старолюбовнянська, 2а, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано 
суб’єкта оціночної діяльності  ФОП Кіян Т.П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 
2188  грн., термін виконання –  5 днів; 

- гідротехнічних споруд – виросного ставу № 1 (інвентарний № 140), виросного ставу №2 
(інвентарний номер № 141), виросного ставу №8 (інвентарний  №142), виросного ставу №5 
(інвентарний № 143), виросного ставу №6 (інвентарний №144), малькового ставу №8 
(інвентарний №145), літньо - маточного ставу № 2 (інвентарний № 146), зимовалу № 1 
(інвентарний № 147), зимовалу № 2 (інвентарний № 148), зимовалу № 3 (інвентарний № 
149), зимовалу № 4 (інвентарний № 150), зимовалу №5 (інвентарний №151), зимовалу № 6 
(інвентарний №152), зимовалу №7 (інвентарний № 153), реабілітаційного ставу 
(інвентарний № 154), водозабору великого (інвентарний № 155), водозабору (інвентарний 
№ 156), відвідного каналу (інвентарний № 157), місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Бороняво, з метою продовження договору оренди, 
переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності  ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: 
вартість послуг з оцінки – 10 000  грн., термін виконання –  5 днів; 

- частини приміщення коридору (поз. 2 за планом) корпусу ІІ, площею 2,0 кв.м на першому 
поверсі будівлі літ. «А» гуртожитку № 4, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12 переможцем визнано суб’єкта оціночної 
діяльності  ФОП Мицьо І.В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2100 грн., термін 
виконання –  5 днів; 

- частини холу (поз. 22 б за планом) площею 2,0 кв.м першого поверху будівлі літ. «А» 
гуртожитку № 3, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
Студентська набережна, 2, з метою укладання договору оренди, переможцем визнано 
суб’єкта оціночної діяльності  ФОП Мицьо І.В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 
2100 грн., термін виконання –  5 днів; 

- частина холу (поз. 45 за планом), площею 4,0 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  ФОП Кіян Т.П. на таких 
умовах: вартість послуг з оцінки – 2196 грн., термін виконання –  5 днів. 

 
  
 
             
 
 
 
          
            



   
              
 
                   
            
 


