
     І Н Ф О Р М А Ц І Я 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській  та 

Житомирській областях про про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбувся 19 вересня 2019 року. 

 
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 

послуг з оцінки об’єктів, а саме:  
• об’єкти газорозподільної системи, власником якої є держава та які 

обліковуються на балансі оператора газорозподільної системи ПАТ 
«Житомиргаз», за адресою: Житомирська область, Бердичівський, 
Житомирський, Корестенський, Новоград-Волинський, Овруцький, Малинський, 
Чуднівський, Попільнянський, райони., з метою переоцінки для цілей 
бухгалтерського обліку – конкурс не відбувся. 
           • об’єкти газорозподільної системи, власником якої є держава та які 
обліковуються на балансі оператора газорозподільної системи ПАТ 
«Коростишівгаз» за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, з 
метою переоцінки для цілей бухгалтерського обліку – конкурс не відбувся. 
           • частина майданчика площею 12,21 кв.м. (реєстровий номер 
04713033.93ХХМНОВ120), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу 
«Житомирська дистанція колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ 
«Українська залізниця»  за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський 
район, дільниця Коростень-Шепетівка, станція Колодянка, 357 км, ПК5 в смузі 
полоси відводу залізниці, з метою продовження договору оренди державного майна – 
визнано ФОП Шанін В.М.Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн. 

• естакада, за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106,  з метою укладення 
договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 
3450 грн. 

• будівля насосної станції другого підйому «Р-1», площею 145,7 кв.м, за 
адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, з метою укладення договору оренди 
державного майна – визнано ТзОВ «ГАЛ-СВІТ». Строк виконання робіт з оцінки – 3 
календарні дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2960 грн. 
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