
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  

26.06.2018 р. 

Для проведення незалежної оцінки: 
               - об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – групи 
інвентарних об’єктів у складі: 
- гребля (позиція за планом І) площею 982,80 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Хустський р-н, с. Вільшани, 231 «А»; 
- відстійник первинний (позиція за планом І) площею 7,2 кв.м за адресою: 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,760; 
- пісколовка горизонтальна з пропускною здатністю 20 л/с площею 2 кв.м за адресою: 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень; 
- будівля хлораторної установки з двома біофільтрами відстійників (літ.А), площею 25 
кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,760; 
- нагірна канава №1 над зрівняльною шахтою (позиція за планом №1) площею 132,00 
кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Е»; 
- нагірна канава №2 нижче рівня зрівнювальної шахти (позиція за планом №2) площею 
132,00 кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Є»; 
- кювет над будівлею дросельних затворів (позиція за планом №3) довжиною 45,0 п.м   
за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Ж»; 
- відстійник будівлі ГЕС (позиція за планом №І) площею 4,0 кв.м за адресою: 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Г»; 
- відвідний канал (позиція за планом №ІІ) площею 827,2 кв.м за адресою: Закарпатська 
обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Г»; 
- аварійний скид з колекторного приміщення (позиція за планом №ІІІ) площею 30,0 
кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «Г»; 
- намулові площадки (позиція за планом №І-ІІІ) в кількості 3 штуки площею 19,6 кв.м 
кожна загальною площею 58,8 кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. 
Противень,747 «В»; 
- будівля біофільтра з двома радіальними відстійниками (літ.Б) площею 53,9 кв.м за 
адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «В»; 
- будівля хлораторної установки ( літ.А)  площею 21,4 кв.м за адресою: Закарпатська 
обл., Хустський р-н, с. Противень,747 «В»; 
- міст через швидкотік площею 75,7 кв.м за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-
н, с. Противень,747 «Д»; 
- сарай біля клубу ТРГЕС (літ. А-1) площею 52,5 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Хустський р-н, с. Противень,732 «а»  з метою приватизації шляхом викупу 
балансоутримувачем, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ДП 
«Європейський центр консалтингу та оцінки» на таких умовах: вартість послуг з 
оцінки – 39 500  грн, термін виконання –  12  днів; 

             - об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – групи 
інвентарних об’єктів у складі: 
- виробничі приміщення (літ. А) площею 50,5 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, смт. Середнє, вул. Закарпатська, 130 «А»; 
- водозабір біля плотини (літ.Б) площею 96,9 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; 



- збір головного вузла (літ.А) площею 29,7 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; 
- рісберна плотини с. Кам’яниця Ужгородської ГЕС  (позиція за планом V)  за 
адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; 
- плотина головного вузла (літ.В) площею 1148,3 кв.м за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»; 
- паводковий водозлив поз. VII  та поз. VI – аварійний водоскид Оноківської ГЕС 
площею 264,0 кв.м.  за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, 
вул. Енергетиків, 17 «б»; 
- сміттєутримуюча решітка водозабору турбінами ОнГЕС   за адресою: Закарпатська 
обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17; 
- сміттєутримувач решітка водозабору гідротурбін УжГЕС   за адресою: Закарпатська 
обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Електрозаводська, 4 «б», місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський  р-н та м.Ужгород,  з метою приватизація 
шляхом викупу балансоутримувачем, переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності  ДП «Європейський центр консалтингу та оцінки» на таких 
умовах: вартість послуг з оцінки – 39 500  грн, термін виконання –  12  днів. 
 
                   
            
 


