
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  

16.11.2017р. 

Для проведення незалежної оцінки: 
- вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 46,8 кв.м, 

розташовані на першому поверсі трьохповерхової будівлі АСБ, А-3, 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Київська 
набережна, 18 з метою продовження 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; 

- частини даху спортзалу літ. В площею 130 кв.м, місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп, вул. Берег, 146 з метою 
укладання договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 
2100 грн, термін виконання – 5 днів; 

- об’єкта державної власності групи А – першого поверху адмінбудівлі 
літ. А' загальною площею 195,2 кв.м, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11 з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні, переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності ФОП Шастун С.Г. на таких умовах: вартість 
послуг з оцінки – 2450 грн, термін виконання – 5 днів; 

- об’єкта державної власності групи А – єдиного майнового комплексу 
державного підприємства «Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ 
«Берегівський кар’єр» (код ЄДРПОУ 32703031), місцезнаходження об’єкта: 
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245 з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні, переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість 
послуг з оцінки – 55000 грн, термін виконання – 30 днів; 

- вбудованого приміщення поз. 2 площею 21,0 кв.м першого поверху 
трьохповерхового адмінбудинку, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
м. Хуст, вул. Корятовича,10 з метою продовження договору оренди, 
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Шастун С.Г. 
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2000 грн, термін виконання – 5 днів; 

- вбудованого приміщення поз. 3 площею 16,0 кв.м першого поверху 
двоповерхової нежитлової будівлі відділення зв’язку літ. А, місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Нижній Студений, вул. Без 
назви, буд. б/н 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; 

- вбудованого приміщення поз. 3, 4, 6 загальною площею 18,53 кв.м 
одноповерхової нежитлової будівлі відділення зв’язку літ. А, місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Річка, вул. Без назви, буд. 224 з 
метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта 



оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з 
оцінки – 1950 грн, термін виконання – 5 днів; 

- частини вбудованого приміщення вестибюлю (поз. 1) площею 6,05 кв.м 
першого поверху адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: 
Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Духновича, 17 з метою продовження договору 
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП 
«Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн, термін 
виконання – 5 днів; 

- частини ганку площею 12,85 кв.м адмінбудівлі Мукачівської ОДПІ літ. 
А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 
21а з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності ФОП Шастун С.Г. на таких умовах: вартість 
послуг з оцінки – 1900 грн, термін виконання – 5 днів; 

- вбудованого приміщення (поз.40) площею 13,6 кв.м, яке розташоване на 
п’ятому поверсі навчально-лабораторного корпусу (літ.АА'), місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою 
продовження 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. 
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