
01.08.2018 
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголосило конкурс для 
оцінювачів на 14.08.2018 року  
            До 16.00 години 09 серпня 2018 року включно приймаються заяви на 
участь у конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єкту приватизації шляхом викупу та 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договорів оренди державного майна. 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, e-mail: rivne@spfu.gov.ua). Дата, на 
яку проводиться оцінка: 30.06.2018 року. 
             Регіональне відділення пропонує оцінити об’єкти, зокрема: 
             1.об’єкт малої приватизації – окремого майна – група інвентарних 
об’єктів у складі: будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 кв.м., 
споруда ганку, б, споруда естакади, В, за адресою: Рівненська область, 
Гощанський район, смт. Гоща, вул. Промислова, 1,( платник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
             2.½ вентиляційної шахти комунікаційного тунелю зі спорудами, а 
саме: вентиляційна шахта літ. «V», площею 3,25 кв.м.; комунікаційний 
колодязь літ «V», площею основи 2,55 кв.м.; комунікаційний колодяць літ 
«V1», площею основи 1,25 кв.м.; комунікаційний колодяць літ «V2», площею 
основи 1,8 кв.м.; технологічна споруда літ. «V3», площею основи 5,95 кв.м., 
технологічна споруда літ. «V4», площею основи 7,2 кв.м.; комунікаційний 
колодязь літ. «V5», площею основи 9,25 кв.м.; залізобетонні технологічні 
опори літ. №1, площею основи 0,55 кв.м., за адресою:  Рівненська обл, м. 
Рівне, вул. Київська, 106,(платник робіт з оцінки: ФОП Щербяк Віталій 
Степанович.) 
             3.½ вентиляційної шахти комунікаційного тунелю зі спорудами, а 
саме: вентиляційна шахта літ. «V», площею 3,25 кв.м.; комунікаційний 
колодязь літ «V», площею основи 2,55 кв.м.; комунікаційний колодяць літ 
«V1», площею основи 1,25 кв.м.; комунікаційний колодяць літ «V2», площею 
основи 1,8 кв.м.; технологічна споруда літ. «V3», площею основи 5,95 кв.м., 
технологічна споруда літ. «V4», площею основи 7,2 кв.м.; комунікаційний 
колодязь літ. «V5», площею основи 9,25 кв.м.; залізобетонні технологічні 
опори літ. №1, площею основи 0,55 кв.м., за адресою:  Рівненська обл, м. 
Рівне, вул. Київська, 106,(платник робіт з оцінки: ФОП Щербяк Сергій 
Степанович). 
             4.частина приміщення будівлі майстерні, площею 84,4 кв.м., за 
адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Відінська,7,(платник робіт з 
оцінки: ФОП Момотюк Олександр Юрійович. 
             5.частина димової труби котельні, площею 12,0 кв.м. та частина 
асфальтного покриття, площею 3,0 кв.м., за адресою:  Рівненська область, м. 
Сарни, вул. Технічна, 4,( Платник робіт з оцінки: ПАТ «ВФ Україна»). 
             6.шлюз регулятор Боберського водосховища (реєстровий номер 
01033668.221726.РХВПЖУ004), загальною площею 637,3 кв.м. та гребля 
Боберського водосховища (реєстровий номер 01033668.221724.РХВПЖУ004), 
загальною площею 3986,7 кв.м., за адресою: Рівненська область, 
Березнівський район, Тишицька сільська рада (за межами с. Князівка), 
(Платник робіт з оцінки: ПП «КОРОП»). 
           Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу(1) 
та  визначення ринкової вартості для  розрахунку орендної плати з метою 
укладення договорів оренди державного майна. 



 2 

           Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00 годині 
14 серпня 2018 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,77. 
Документи на участь у конкурсі приймаються до 09 серпня. Телефон для 
довідок: 26-79-91. 
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