
08.06.2018 
Оголошено конкурс для оцінювачів на 19.06.2018 року. 
           До 16.00 години 13 червня 2018 року включно приймаються заяви на 
участь у конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки  об’єктів оренди.  
           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: 31.05.2018 року.  
            Регіональне відділення, зокрема, пропонує оцінити: 

    об’єкт малої приватизації незавершене будівництво, законсервований 
об’єкт – реконструкція клубу під школу за адресою: Рівненська 
область, Сарненський район, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а (платник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області);  

    незавершене будівництво, законсервований об’єкт – житловий 
будинок за адресою: Рівненська область, Острозький район, с. 
Оженин, вул. Заводська, 28 (платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській області); 

   приміщення (бокс) №40 на території автогаража, площею 39,3 кв.м., що 
розташований за адресою: Рівненська область Дубенський район, с. 
Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; 

приміщення (бокс) №47 на території автогаража, площею 61,1 кв.м., що 
розташований за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. 
Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; 
приміщення №6 на території автогаража на 10 комбайнів, площею 66,7 
кв.м., що розташований за адресою: Рівненська область Дубенський 
район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 51; 
кімната №3 адміністративної будівлі, площею 9,9 кв.м., що розташована 
за адресою: Рівненська область Дубенський район, с. Мирогоща Перша, 
вул. Шевченка, 1; 
приміщення (бокс) №40 на території автогаража, площею 39,3 кв.м., що 
розташований за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. 
Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; 
майданчик на території автогаража, площею 200,0 кв.м., що 
розташований за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. 
Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55. (платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Рівненській області); 

 частину приміщень уніфікованого цех складу, площею 211,0 кв.м за 
адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, 2 (платник робіт з 
оцінки: ФОП Павловець Дмитро Миколайович); 

 одноповерхову будівля (автогараж на 6 машин, майстерня, побутова 
кімната), площею 291,3 кв.м. та асфальтований майданчик, площею 
2608,7 кв.м за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, 60 
(платник робіт з оцінки: ТзОВ «Трейд системи»); 

 двоповерхову будівля готельного комплексу (кафе-кемпінг), площею 
233,6 кв.м за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт. 
Квасилів, вул. Рівненська, 90 (платник робіт з оцінки: ФОП Нестерчук 
Валентина Федорівна); 

 об’єкт незавершеного будівництва – законсервований об’єкт – лазня, 
загальною площею 266,4 кв.м за адресою: Рівненська область, 
Дубровицький район, с. Велюнь, вул. Садова, 8а (платник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Рівненській області). 
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           Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості з 
метою продажу на електронному аукціоні з умовами (1-2, 7) та з метою 
укладення договорів оренди державного майна (4-6) . 

            Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00 годині 19 
червня 2018 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,77. Документи 
на участь у конкурсі приймаються до 13 червня. Телефон для довідок: 26-79-
91. 

 
 




