
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  

01.11.2018 р. 

Для проведення незалежної оцінки: 
         - частини вестибюля (поз. 34) площею 3 кв.м третього поверху адміністративної 
будівлі (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 
Кошового, 4, з метою укладання договору оренди,  переможцем визнано суб’єкта 
оціночної діяльності ФОП Лендєл Л.І. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 
1800 грн, термін виконання –  5 днів; 
         -  вбудованого нежитлового приміщення (позиція № 1-39) площею 15,9 кв.м 
п’ятого поверху адмінбудівлі (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
м. Мукачево, вул. Недецеї, 2, з метою укладання договору оренди,  переможцем 
визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: 
вартість послуг з оцінки – 2150 грн, термін виконання –  5 днів; 
           - вбудованих приміщень (поз. 6,7,8,9,10,11,12) загальною площею 121,2 кв.м на 
першому поверсі адмінбудинку (літери А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 74, з метою продовження договору оренди,  
переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Кіян Т.П. на таких умовах: 
вартість послуг з оцінки – 2370 грн, термін виконання –  5 днів; 
           - вбудованого приміщення поз. 1-34 площею 13,0 кв.м першого поверху будівлі 
їдальні літ. Вıı, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. 
Солотвино, вул. Терека, 42, з метою продовження договору оренди,  переможцем 
визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: 
вартість послуг з оцінки – 2150 грн, термін виконання –  5 днів; 
           - будівлі кухні-музею – 205,4 кв.м,  адмінбудиноку, складу, вбиральню, лотка 
для води, містка, огорожі № 1, огорожі № 2, огорожі № 3, огорожі № 4, загальною 
площею 122 кв.м,  місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. 
Лисичево, з метою продовження договору оренди,  переможцем визнано суб’єкта 
оціночної діяльності ФОП Абдумананов Б.В. на таких умовах: вартість послуг з 
оцінки – 3570 грн, термін виконання –  5 днів. 
 
 
          
            
   
              
 
                   
            
 


