
01.04.2019 
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єктів на 11.04.2019 року. 
            За чотири дні приймаються заяви на участь у конкурсі з відбору 
cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договорів оренди 
державного майна та визначення ринкової вартості (стартової ціни) об’єкта з 
метою продажу на електронному аукціоні з умовами. 
      Замовником робіт з оцінки є РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. 
Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 26-66-75, факс: (0362) 26-86-80, 
email: rivne@spfu.gov.ua 
Дата, на яку проводиться оцінка 31.03.2019р.  
Регіональне відділення пропонує оцінити об’єкти, зокрема: 
 
1.Об’єкт малої приватизації - окреме майно - будівля прохідної 
загальною площею 17,8 кв.м., за адресою: Рівненська область, 
Зарічненський район, с. Мутвиця, вул. Центральна, 5. Платник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . 

2.Частина адміністративної будівлі, площею 2,0 кв.м., за адресою: 
Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 184. Платник робіт з 
оцінки: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».  

3.Частина нежитлового приміщення першого поверху, загальною 
площею 14,4 кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. 
Дубенська, БОС 1/329. Платник робіт з оцінки: ФОП Арутюнян Карен.  

4.Будівля, гаражів з блоком побутових приміщень, площею 315,4 
кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Поповича, 65в. 
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «АПАРТМЕНС СІЛЬВЕР»  

5.Частина нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку 
№7, площею 4,0 кв.м.,за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. 
Студентська, 6. Платник робіт з оцінки: ФОП Заяць Євген Володимирович. 

6.Частина нежитлового приміщення третього поверху, площею 4,0 
кв.м. та частина нежитлового приміщення п’ятого поверху 
гуртожитку №6, площею 2,0 кв.м., за адресою:Рівненська область, м. 
Рівне, вул. Чорновола, 53. Платник робіт з оцінки: ФОП Заяць Євген 
Володимирович. 

7.Частина нежитлового приміщення третього поверху гуртожитку 
№5, площею 4,0 кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. 
Волинська, 24. Платник робіт з оцінки: ФОП Заяць Євген Володимирович. 

8.Частина нежитлового приміщення другого поверху гуртожитку №3, 
площею 2,0 кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. 
Карнаухова, 62. Платник робіт з оцінки: ФОП Заяць Євген Володимирович. 

9. Частина нежитлового приміщення другого поверху гуртожитку №2, 
площею 4,0 кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. 
Чорновола, 55а. Платник робіт з оцінки: ФОП Заяць Євген Володимирович. 

10.Частина нежитлового приміщення другого поверху гуртожитку 
№1, площею 4,0 кв.м., за адресою:Рівненська область, м. Рівне, вул. 
Чорновола, 51. Платник робіт з оцінки: ФОП Заяць Євген Володимирович. 
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