
14.06.2019 
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 13 червня 
2019 року. 

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:  
 асфальтовий майданчик, площею 25,0 кв.м., за адресою : 
Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, 2,  з метою продовження 
договору оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-
промислову палату . Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2160 грн. 
 асфальтовий майданчик, площею 25,0 кв.м., за адресою : 
Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, 2,  з метою продовження 
договору оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-
промислову палату . Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2160 грн. 
 частина нежитлового приміщення ремонтно-механічної майстерні, 
площею 89,0 кв.м., за адресою : Рівненська область, м. Дубровиця, 
вул. Артеменка, 30,  з метою продовження договору оренди державного 
майна - визнано ТОВ “ЦТБ Рівне-Експо” . Строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн. 
 асфальтовий майданчик, площею 25,0 кв.м., за адресою : 
Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, 2,  з метою продовження 
договору оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-
промислову палату . Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2160 грн. 
 асфальтовий майданчик, площею 25,0 кв.м., за адресою : 
Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, 2, з метою продовження 
договору оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-
промислову палату . Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2160 грн. 
 частина даху будівлі гуртожитку, площею 15,0 кв.м., за адресою : 
м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а, з метою продовження договору оренди 
державного майна – визнано ППФ “Експерт-Рівне” Строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн. 
 нежитлове приміщення ремонтної майстерні з конторою, площею 
432,8 кв.м., за адресою : Рівненська область, м. Костопіль, вул. 
Сарненська, 26, з метою продовження договору оренди державного майна.- 
визнано ФОП Захарко О.В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн. 
 нежитлове приміщення другого поверху виробничого корпусу 
№218, площею 19,7 кв.м., за адресою : м. Рівне, вул. Кавказька, 7, з 
метою продовження договору оренди державного майна - визнано ПП 
“Експерт-Рівне-Консалт” Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн. 
 частина конструкції даху багатоповерхової будівлі навчального 
корпусу №6, площею 31,3 кв.м., за адресою : м. Рівне, вул. 
Чорновола, 49а, з метою продовження договору оренди державного майна 
- визнано ППФ “Експерт-Рівне”. Строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн. 
 частина підвального приміщення головного корпусу, площею 27,0 
кв.м. , за адресою : Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 
2, з метою продовження договору оренди державного майна - визнано ФОП 



Гаюка О.С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2400 грн. 
 КПО з магазином та їдальнею, площею 1028,7 кв.м., за адресою : 
Рівненська область, м. Дубно, вул. Семидубська, 14а, з метою 
продовження договору оренди державного майна - визнано ТОВ “ЦТБ Рівне-
Експо”. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 3500 грн. 
 племконюшня №2 площею 251,3 кв.м. (інв. №63), денники 
площею 331,7 кв.м. (інв. 66), за адресою : Рівненська область, 
Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1, з метою 
продовження договору оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ 
“Приватна справа”. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 3450 грн. 
 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,  з метою продажу на електронному аукціоні з умовами  – 
визнано ПП ЕКФ “Приватна справа”. Строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3500 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	14.06.2019 



