
24.07.2018 
Підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 

послуг з оцінки об’єктів, а саме:   

 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, з метою приватизації шляхом викупу – 

конкурс не відбувся. 

 частина вбудованих приміщень поліклініки ДЗ «СМСЧ №3», площею 18,1 

кв.м, за адресою: Рівненська обл, м. Вараш, вул. Енергетиків, 23, з метою 

продовження договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну 

біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт 

з оцінки – 2450 грн. 

 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, з метою продовження договору оренди державного майна – 

визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 

днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн. 

 приміщення актового залу на 1-му поверсі адміністративно побутового 

корпусу, площею 266,1 кв.м, за адресою:  м. Рівне, вул. О. Дундича, 3, 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. 

 нежитлове приміщення №14, площею 40,6 кв.м, за адресою: м. Рівне, 

вул. Кіквідзе, 34, з метою продовження договору оренди державного майна – 

визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 

днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн. 

 частина приміщень першого поверху студентського кафе, площею 225,5 

кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 29, 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. 

  

 нежитлові приміщення навчального корпусу №4, площею 22,2 кв.м, за 

адресою: м. Рівне, вул. Л. Толстого, 3, з метою продовження договору оренди 

державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з 

оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн. 

 частина нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку №1, 

площею 37,8 кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 30, з метою 

продовження договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». 



Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з 

оцінки – 2100 грн. 

 «Пункт ТО», площею 319,3 кв.м., за адресою: Рівненська область,  

Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 59, з метою укладення 

договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк 

виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 

3600 грн. 

 

 

 

 




