
 

     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 21 листопада 2019 року. 

 
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 

послуг з оцінки об’єктів, а саме:  
• нежитлове приміщення першого поверху будівлі, площею 149,5 кв.м., 

за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 22а, з метою укладення договору оренди 
державного майна – визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн. 

•        тверде покриття (замощення) території пункту відправки автобусів 
«Залізничний», площею 10,0 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, з 
метою укладення договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «Інвестиційна 
група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2400 грн. 

• тверде покриття (замощення) території пункту відправки автобусів 
«Залізничний», площею 10,0 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, з 
метою укладення договору оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-
промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2250 грн. 

•          підвал будівлі гуртожитку, площею 6,8 кв.м., за адресою: м. Рівне, 
вул. Драгоманова, 21В, з метою укладення договору оренди державного майна – 
визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн. 

• частина приміщення першого поверху адмінбудинку, площею 6,0 
кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, з метою укладення договору 
оренди державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2300 грн. 

• нежитлові приміщення будівлі санітарно-побутового вузла, площею 
71,2 кв.м, за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, с. Дубровиця, 
вул. Артеменка, 30,  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 – 2450 грн. 

 •        частина асфальтного покриття адмінкомплексу МАПП «Городище», 
площею 14,65 кв.м, за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, с. 
Городище, вул. Білоруська, 26, з метою продовження договору оренди державного 
майна – визнано ТзОВ  «Інвестиційна група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 
4 календарні дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн. 

•          приміщення готелю «Вараш» (приміщення перукарні), площею 81,17 
кв.м, за адресою: Рівненська область, м. Вараш, майдан Незалежності, 3, 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 нежитлового приміщення першого поверху адмінбудівлі, 
площею 17,9 кв.м. за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, з метою 
продовження договору оренди державного майна – визнано ППФ «Експерт-Рівне». 
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2400 грн. 



• частина нежитлового приміщення на 1 поверсі будівлі гуртожитку 
№1, площею 3,0 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 35, з метою 
продовження договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. 
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2450грн. 

• частина вестибюлю навчального корпусу, площею 8,0 кв.м., за 
адресою: м Рівне, вул. О.Новака, 75, 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 – 2450 грн. 

 •        частина приміщення їдальні (суспільно-побутовий корпус), площею 
65,95 кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 35, 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 – 2300 грн. 

•          приміщення першого поверху навчального корпусу №1, площею 19,5 
кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 35, 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 – 2300 грн. 

•     частина приміщення господарчого корпусу, площею 9,7 кв.м., за 
адресою: Рівненська область,  м. Острог, вул. Семінарська, 2, з метою продовження 
договору оренди державного майна – визнано ФОП Гаюк О.С. Строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2300 грн. 

•        нежитлове приміщення гуртожитку №1, площею 5,0 кв.м., за адресою:          
м. Рівне, вул. Чорновола, 76А, з метою продовження договору оренди державного 
майна – визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні 
дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн. 

•        нежитлове приміщення гуртожитку №2, площею 5,0 кв.м., за адресою: 
м. Рівне, вул. Котляревського, 16, з метою продовження договору оренди державного 
майна – визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні 
дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн. 

•       нежитлове приміщення гуртожитку №3, площею 5,0 кв.м., за адресою: 
м. Рівне, вул. Толстого, 5, з метою продовження договору оренди державного майна – 
визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн. 

•      нежитлове приміщення гуртожитку №4, площею 5,0 кв.м., за адресою: 
м. Рівне, вул. Пластова, 39, з метою продовження договору оренди державного майна 
– визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн. 

•      нежитлове приміщення гуртожитку №5, площею 5,0 кв.м., за адресою: 
м. Рівне, вул. Пластова, 41, з метою продовження договору оренди державного майна 
– визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн. 

•      нежитлове приміщення гуртожитку №6, площею 5,0 кв.м., за адресою: 
м. Рівне, вул. Пластова, 29, з метою продовження договору оренди державного майна 
– визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн. 

•        нежитлове приміщення гуртожитку №7, площею 5,0 кв.м., за адресою: 
м. Рівне, вул. Пластова, 29А, з метою продовження договору оренди державного 
майна – визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні 
дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн. 

•       нежитлові приміщення адміністративної будівлі, площею 188,3 кв.м, за 
адресою: Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Соборна, 49, з метою 



продовження договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «Інвестиційна група 
«Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 4  календарні дні. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2400 грн. 

•      частина даху адмінбудівлі, площею 4,0 кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. 
16 Липня, 38, 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 даху лабораторного корпусу, площею 4,0 кв.м, за адресою: м. 
Рівне, вул. Замкова, 22, 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. 

•    нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу №1, 
площею 7,1 кв.м,  за адресою: м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 6, 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 – 
2250 грн. 

•    частина нежитлового приміщення, площею 1,0 кв.м, за адресою: 
Рівненська область, Радивилівський район,  с. Пустоівання, вул. Залізнична, 7а, 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 – 2496 грн. 

•         частина коридору першого поверху навчального корпусу №2, площею 
3,0 кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. Пластова, 31, з метою продовження договору 
оренди державного майна – визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250грн. 

•    нежитлове приміщення, площею 46,9 кв.м, за адресою: Рівненська 
область, Рівненський район, с. Городище, вул. Рівненська, 82, 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 – 
2450 грн. 

• частина адміністративного приміщення, площею 1,0 кв.м, за 
адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13 – конкурс не відбувся.  

•       цех нестандартного обладнання, площею 586,5 кв.м, за адресою: м. 
Рівне, вул. Київська, 106 – конкурс не відбувся.  

•           нежитлове приміщення четвертого поверху адміністративної будівлі, 
площею 32,6 кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, з метою продовження 
договору оренди державного майна – визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн. 

•         бетонна площадка, площею 50,0 кв.м, та бетонна площадка, площею 
27,5 кв.м, за адресою: Рівненська область, м. Корець, вул. Незалежності, 39, з 
метою продовження договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «Інвестиційна 
група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2400 грн. 

•        «Господарський корпус (частина даху площею 12 кв.м) реабілітаційно-
оздоровчого комплексу «Біле озеро», за адресою: Рівненська область, 
Володимирецький район, с. Рудка, вул. Білоозерська, 1, 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 – 2496 грн. 

•        нежитлове приміщення третього поверху гуртожитку, площею 38,1 
кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 37, 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 – 2200 грн. 

•      частина цегляної димової труби, площею 10,0 кв.м та технічного 
майданчика з цементно – бетонним покриттям, площею 10,0 кв.м, за адресою:               
м. Рівне, вул. Київська, 106, з метою продовження договору оренди державного 
майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3450 грн. 

•      операторська газової заправки, площею 8,8 кв.м та майданчик з  
бетонним покриттям, площею 705,5 кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106 
– конкурс не відбувся.  

•         частина будівлі гаражів, площею 58,16 кв.м, за адресою: Рівненська 
область,  смт. Гоща, вул. Ковпака, 3, 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 – 1750 грн. 

•      будівля для господарських потреб, площею 35,2 кв.м, за адресою: 
Рівненська область,  Дубровицький район, с. Заслуччя, хутір «Прирубівська», 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 – 2450 грн. 
 
 
 


	     І Н Ф О Р М А Ц І Я 
	Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:  
	• нежитлове приміщення першого поверху будівлі, площею 149,5 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 22а, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн. 
	• тверде покриття (замощення) території пункту відправки автобусів «Залізничний», площею 10,0 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн. 
	•          підвал будівлі гуртожитку, площею 6,8 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 21В, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн. 
	• частина приміщення першого поверху адмінбудинку, площею 6,0 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2300 грн. 
	• нежитлові приміщення будівлі санітарно-побутового вузла, площею 71,2 кв.м, за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, с. Дубровиця, вул. Артеменка, 30,  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 – 2450 грн. 
	• частина нежитлового приміщення на 1 поверсі будівлі гуртожитку №1, площею 3,0 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 35, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450грн. 
	• частина вестибюлю навчального корпусу, площею 8,0 кв.м., за адресою: м Рівне, вул. О.Новака, 75, 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 – 2450 грн. 
	•    нежитлове приміщення, площею 46,9 кв.м, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городище, вул. Рівненська, 82, 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 – 2450 грн. 
	• частина адміністративного приміщення, площею 1,0 кв.м, за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13 – конкурс не відбувся.  



