
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  

15.11.2018 р. 

Для проведення незалежної оцінки: 
     - вбудованих приміщень (поз. 27, поз. 28) загальною площею 68,6 кв.м., 
розташовані на першому поверсі службової будівлі митного оформлення (літ. «І») на 
митному посту «Ужгород», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. 
Ужгород, вул. Собранецька, 224, з метою продовження договору оренди, переможцем 
визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Мицьо І.В. на таких умовах: вартість 
послуг з оцінки – 2200 грн, термін виконання – 5 днів; 
     - частини вбудованого приміщення (перша 1/2 частина приміщення поз.12¹) 
площею 5,1 кв.м. першого поверху службової будівлі митного оформлення (літ. «І»), 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, з 
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної 
діяльності ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2100 
грн, термін виконання – 5 днів; 
     - частини вбудованого приміщення (друга 1/2 частина приміщення поз. 12¹) 
площею 5,1 кв.м. першого поверху службової будівлі митного оформлення (літ. «І»), 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, з 
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної 
діяльності ФОП Мицьо І.В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн, 
термін виконання – 5 днів; 
     - частини вбудованого приміщення (третя 1/3 частина приміщення поз. 18¹) 
площею 8,1 кв.м. першого поверху службової будівлі митного оформлення (літ. «І»), 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, з 
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної 
діяльності ФОП Абдумананов Б.В. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1659 
грн, термін виконання – 5 днів; 
     - частини вбудованого приміщення (перша 1/3 частина приміщення поз. 18¹) 
площею 8,1 кв.м. першого поверху службової будівлі митного оформлення (літ. «І»), 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, з 
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної 
діяльності ФОП Кіян Т.П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2109 грн, 
термін виконання – 5 днів. 


