
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  

31.05.2018 р. 

Для проведення незалежної оцінки: 
- вбудованого підвального приміщення (поз. V за планом) площею 12,9 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 – 1800  грн, термін виконання –  4  дні; 

- частини приміщень  площею 350,0 кв.м, які розміщені на першому поверсі 
нежитлової будівлі будинку культури, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
м. Рахів, вул. Б.Хмельницького, 69 з метою укладання  договору оренди, 
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності  ПП «Експерт-Центр» 
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2400  грн, термін виконання –  4  дні; 

- вбудованого  приміщення (поз. ІХ за планом) площею 28,1 кв.м   в підвалі 
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 – 1800  грн, термін виконання –  4  дні; 

- вбудованого  приміщення  поз. 119-60 площею 10,3 кв.м   четвертого поверху 
учбового корпусу літ.  В та частини даху площею 25,0 кв.м. учбового корпусу літ. В, 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Береста Олексія, 32 
з метою продовження  договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності  ФОП Кіян Т.П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 
2368 грн, термін виконання –  5  днів; 

- вбудовані  приміщення  (поз. 55-66) загальною площею 216,02 кв.м   другого 
поверху адміністративної будівлі, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. 
Тячів, вул. Нересенська, 2 з метою продовження  договору оренди, переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності  ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: 
вартість послуг з оцінки – 2400 грн, термін виконання –  5  днів; 

            
- вбудованого  приміщення магазину (поз. 52 за планом) площею 15,0 кв.м, яке 
розташоване на четвертому поверсі будівлі літ.А 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  ПП «Експерт-Центр» на таких 
умовах: вартість послуг з оцінки – 2150  грн, термін виконання –  4  дні; 

- вбудованих  приміщень поз. 109 – 144 загальною  площею 1119,6 кв.м  четвертого 
поверху адмінкорпусу літ.А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. 
Мукачево, вул. Токаря Михайла, 71 з метою продовження  договору оренди, 
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності  ФОП Кіян Т.П. на 
таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2368 грн, термін виконання –  5  днів.  
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