
РВ ФДМУ по Рівненській області оголосило конкурс для оцінювачів 
на 24.07.2018 року. 
           До 16.00 години  18.07.2018 року включно приймаються заяви на участь у 
конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки  об’єкта 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:  30.06.2018 року.  

Регіональне відділення, зокрема, пропонує оцінити  об’єкт малої приватизації : 
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. 

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу. 
2. частина вбудованих приміщень поліклініки ДЗ «СМСЧ №3»,  за адресою ,  
Рівненська обл, м. Вараш, вул. Енергетиків, 23 площею 18,1 кв.м., (платник 
робіт з оцінки :ТзОВ «РІВНЕЛІКИ). 

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для  розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. 

3. частина місця на димовій металевій трубі котельні та місце на частині 
фундаменту, площею 12,0 кв.м. за адресою Рівненська обл, м. Дубровиця, 
пров. Макарівський, 1, (платник робіт з оцінки : ПрАТ «Київстар). 

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для  розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна 

4. приміщення актового залу на 1-му поверсі адміністративно побутового 
корпусу, площею 266,1 кв.м., за адресою  м. Рівне, вул. О. Дундича, 3,( 
платник робіт з оцінки: Релігійна Громада Церкви ЄХБ «Благодать). 

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для  розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. 

5. нежитлове приміщення №14, площею 40,6 кв.м. за адресою  м. Рівне, вул. 
Кіквідзе, 34(платник робіт з оцінки: ФОП Кузьмич Надія Федорівна). 

Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості для  розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. 

6. частина приміщень першого поверху студентського кафе, площею 225,5 
кв.м., за адресою м. Рівне Остафова, 29 (платник робіт з оцінки ФОП 
Корнійчук Віталій Володимирович). 

Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості для  розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. 

7. нежитлові приміщення навчального корпусу №4, площею 22,2 кв.м., за 
адресою  м. Рівне, вул. Л. Толстого, 3 (платник робіт з оцінки: ФОП Корнійчук 
Віталій Володимирович). 

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для  розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. 

8. Назва об'єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху 
гуртожитку №1, площею 37,8 кв.м., за адресою  м. Рівне, вул. Набережна, 
30(платник робіт з оцінки ФОП Вакольчук Андрій Миколайович). 

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для  розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. 
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              Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості з метою 
укладання договорів  оренди державного майна та пртватизації шляхом викупу.   

 
               Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00 годині 24 

липня 2018 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,77. Документи на участь 
у конкурсі приймаються до 30 червня. Телефон для довідок: 26-79-91. 

 
           




