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РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єктів на 13.06.2019 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 продовження договорів 
оренди державного майна та визначення ринкової вартості 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 31.05.2019р. 
 Регіональне відділення пропонує оцінити об’єкти, зокрема: 

1.асфальтовий майданчик, площею 25,0 кв.м., за адресою: Рівненська 
область, м. Сарни, вул. Технічна, 2. Платник робіт з оцінки: ФОП Булава 
Валерій Леонідович. 

2. асфальтовий майданчик, площею 25,0 кв.м., за адресою: Рівненська 
область, м. Сарни, вул. Технічна, 2. Платник робіт з оцінки: ТзОВ 
«Клесівський карєр нерудних копалин «Тенобуд». 

3.частина нежитлового приміщення ремонтно-механічної майстерні, 
площею 89,0 кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Дубровиця, вул. 
Артеменка, 30. Платник робіт з оцінки: ФОП Коростель Геннадій Васильович. 

4. асфальтовий майданчик, площею 25,0 кв.м., за адресою: Рівненська 
область, м. Сарни, вул. Технічна, 2. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Вирівський 
кар’єр». 
5. асфальтовий майданчик, площею 25,0 кв.м. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Сарни, вул. 
Технічна, 2. Платник робіт з оцінки: ФОП Мірко Людмила Василівна. 

6.частина даху будівлі гуртожитку, площею 15,0 кв.м., за адресою: м. 
Рівне, вул. О. Дундича, 3а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». 

7.нежитлове приміщення ремонтної майстерні з конторою, площею 
432,8 кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. 
Сарненська, 26. Платник робіт з оцінки: ФОП Фурман Наталія Олександрівна. 

8.нежитлове приміщення другого поверху виробничого корпусу 
№218, площею 19,7 кв.м.,за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Савурко Олександр Володимирович.  

9.частина конструкції даху багатоповерхової будівлі навчального 
корпусу №6, площею 31,3 кв.м., за адресою:м. Рівне, вул. Чорновола, 
49а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». 

10.частина підвального приміщення головного корпусу, площею 27,0 
кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 2. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Лещук Теодор Васильович. 

11.КПО з магазином та їдальнею, площею 1028,7 кв.м., за адресою: 
Рівненська область, м. Дубно, вул. Семидубська, 14а. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Ткачук Юлія Василівна. 

12.Племконюшня №2 площею 251,3 кв.м. (інв. №63), денники 
площею 331,7 кв.м. (інв. 66), за адресою: Рівненська область, 
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Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1. Платник робіт з 
оцінки: ПрАТ «Виробничо-комерційна фірма «Фаворит». 

 
13.Об’єкт малої приватизації - окреме майно - будівля 
трансформаторної підстанції загальною площею 40,5 кв.м., за 
адресою: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Київська, 
200. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77) . 
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