
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  

27.11.2018 р. 

Для проведення незалежної оцінки: 
     - частини майданчика з асфальтобетонним покриттям загальною площею 9,0 кв.м, 
місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська,10а, з 
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності 
ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн., термін 
виконання – 5 днів; 
     - приміщення гаражного боксу поз. ІХ площею 32,2 кв.м адмінбудинку, 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. І.Франка,6, з метою 
продовження договору оренди, переможцем 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.9) площею 12,6 кв.м першого поверху адмінбудинку літ. 
А, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт. 
Великий Березний, вул. Шевченка, 26, 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 (поз.№3) площею 10,4 кв.м адміністративного 
будинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 
Кошового О., 4, 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 (поз. №1-6 за планом) площею 5,0 кв.м 
адміністративної будівлі ВГІРФО з добудовою паспортного відділення, місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Армійська, 6, з метою продовження 
договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Шастун С.Г. на 
таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1900 грн., термін виконання – 5 днів; 
     - двоповерхової будівлі літ. А навчального корпусу Закарпатського лісотехнічного 
коледжу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний 
університет України» загальною площею 1397,2 кв.м, місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Шевченка, 31, з метою продовження договору оренди, 
переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: 
вартість послуг з оцінки – 2400 грн., термін виконання – 5 днів. 
  


