
15.08.2018 
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єктів на 28.08.2018р. 
               До 16.00 години 23 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:31.07.2018 року. 
                Регіональне відділення пропонує оцінити об’єкти, зокрема:  
               1. будівля консультативно-ветеринарного пункту, загальною 
площею 35,6 кв.м., (ветеринарно-консультативний пункт) Реєстровий номер 
05385921.5АААААГ475 за адресою: м. Рівне, вул. Театральна, 3а,(платник 
робіт з оцінки - РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77) . 
                2. виробничі приміщення адмінбудинку літ. «А-4», загальною 
площею 1418,7 кв.м., а саме: 
- Кабінети №162, 163, 164, 165, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 
184, 186, 195, 196, 197, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 238, 
загальною площею 956,6 кв.м.  
- Підсобні приміщення №190, 199, 214, 232, 239, 241, загальною площею 
53,9 кв.м.; 
- Коридори №159, 169, 181, 182, 185, 194, 204, 208, 213, 215, 225, 226, 235, 
загальною площею 301,1 кв.м.; 
- Сходові клітки №158, 170, 203, 216, загальною площею 90,3 кв.м.; 
- Туалети та умивальники №166, 167, 168, 240, 242, 243, 244, загальною 
площею 16,8 кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Кавказька, 
7,(платник робіт з оцінки -  ТзОВ «Будівельна компанія «СУПРЕМО».) 
                 3. частина монастирського корпусу, плоощею 18,59 кв.м., за 
адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 2,(платник робіт з 
оцінки - ТзОВ «Т.І.Н.»).                                                                                                                                                                               

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу 
(пункт 1) та визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договорів оренди державного майна.  

 Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00 годині 
28 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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