
  

 

Аналітична довідка про роботу  
Регіонального відділення ФДМУ 

 По Рівненській області  
за 9 місяців  2018 року 

 
1. Результати діяльності у сфері орендних відносин 

 
Протягом 9 місяців 2018 року до регіонального відділення подано 82 заяв з 

укладення договорів оренди державного майна, з них: 
-    по 10 відмовлено в укладанні договорів оренди (по 4-х - у зв’язку із 

відсутністю необхідних документів та відмови органу управління; по 
6-ти – орендар відмовився від підписання) 

- не розглянуто 0 заяв (із зазначенням причини). 
 

Протягом 9 місяців 2018 року регіональним відділенням укладено 72 нових 
договорів оренди державного майна, у томі числі: 

 
 



  

 

Об’єкт оренди Вартість 
відповідно 

до 
висновку 

про оцінку 
майна, 
тис.грн 

Призначення Площа, 
м² 

Орендн
а 

ставка, 
% 

Базови
й 

розмір 
орендн

ої 
плати, 
тис.грн  

Єдині майнові комплекси 
державних підприємств 

- - - - - 

Єдині майнові комплекси 
структурних підрозділів 
державних підприємств 

- - - - - 

Нерухоме майно державних 
підприємств 

21929,205 Розміщення бюджетних організацій, які 
утримуються за рахунок Державного 
бюджету України – 22; 
Розміщення рибних господарств – 1; 
Розміщення стоянок для автомобілів  - 1; 
Інше використання нерухомого майна – 7; 
Розміщення складів – 3; 
Розміщення офісних приміщень – 5; 
Розміщення технічних засобів і антен 
операторів телекомунікацій – 4; 
Розміщення майстерень, що здійснюють 
технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів – 3; 
Розміщення  торговельних об'єктів з 
продажу окулярів, лінз, скелець – 1; 
Розміщення їдалень, буфетів, які не 
здійснюють продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальних закладах та 
військових частинах – 3; 
Розміщення державних навчальних 
закладів, що частково фінансуються з 
державного бюджету, та навчальних 
закладів, що фінансуються з місцевого 
бюджету  - 2; 
Розміщення суб'єктів господарювання, що 
здійснюють побутове обслуговування 
населення – 4; 
Розміщення торговельних об'єктів з 
продажу поліграфічної продукції та 
канцтоварів – 2; 
Розміщення  їдалень, буфетів, які не 
здійснюють продаж товарів підакцизної 
групи  - 3; 
Розміщення торговельних об'єктів з 
продажу ортопедичних виробів – 1; 
Розміщення громадських організацій 
інвалідів на площі понад 100м – 3; 
Розміщення торговельних об'єктів з 
продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи – 3; 
Розміщення аптек, які обслуговують 
пільгові категорії населення – 1; 
Розміщення кафе, барів, закусочних, 
кафетеріїв, які не здійснюють продаж 
товарів підакцизної групи – 2; 
Розміщення ксерокопіювальної техніки 
для надання населенню послуг із 
ксерокопіювання документів – 2; 
Розміщення торговельних об'єктів з 
продажу непродовольчих товарів, 
алкогольних та тютюнових виробів – 2; 
Розміщення банкоматів – 2. 

40,936 
 
 

10% - 1; 
20% - 5; 
15% - 10; 
18% - 11; 
4% - 3; 
5% -6; 
6% - 5; 
7% - 5; 
2% - 1; 
8% - 2; 
40% - 2. 
 
 
 
 

185,767 

Державне нерухоме майно, 
що перебуває на балансі 

- - - - - 



  

 

 
Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були 

укладені, та за якими розрахунки орендної плати були погоджені з органами 
приватизації, станом на 01.10. 2018 року , у тому числі: 

 
Об’єкт оренди Кількість Нараховано 

за 9 місяців 
2018 р, тис. 

грн 

Сплачено 
за 9 

місяців  
2018 р, тис. 

грн 

Заборгованість, 
тис. грн 

Єдині майнові комплекси державних 
підприємств 

1 695,666 695,666 0,000 
 

Єдині майнові комплекси структурних 
підрозділів державних підприємств 

- - - - 

Нерухоме майно державних підприємств 
 

461    4242,850 4145,172 
 

          97,678 

Державне нерухоме майно, що перебуває на 
балансі господарських товариств 

5 30,029 30,029 0,000 
 

Інше окреме індивідуально визначене майно, 
що перебуває на балансі господарських 
товариств 

- - - - 

* договори, за якими розрахунки орендної 
плати були погоджені з органами 
приватизації 

 Контроль не 
здійснюється 

  

* договори з бюджетними організаціями     

 
Станом на 01.10.2018 від оренди державного майна до державного бюджету 

надійшло 5125,404  тис. грн, що становить 91,53 %  виконання річного плану 
(планове завдання 5600 тис. грн), у тому числі по ЄМК – 695,666  тис. грн. 

Протягом 9 місяців 2018 року регіональним відділенням:  
 

Заборгованість на кінець звітного періоду 
Загальна сума боргу Поточна Заборгованість більше 

трьох місяців 

  

Станом на 
кількість 

договорів, у 
т.ч. ЄМК 

сума боргу,  
тис. грн, у т.ч. 

ЄМК 

кількість 
договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу, 
тис. грн, у 
т.ч. ЄМК 

кількість 
договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу,  
тис. грн, у т.ч. 

ЄМК 

господарських товариств 

Інше окреме індивідуально 
визначене майно, що 
перебуває на балансі 
господарських товариств 

- - - - - 

У т.ч. договори, за якими 
розрахунки орендної плати 
були погоджені з органами 
приватизації 

3129,264 
(7 
договорів 
оренди) 

Розміщення складу-магазину –2; 
Розміщення їдалень, буфетів, які не 
здійснюють продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальних закладах та 
військових частинах – 2; інше 
використання – 2;  розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають продовольчі 
товари – 1. 

 

4127,63 18% -2; 
4% - 2; 
15% - 2; 
9% -1. 

43,55 

У т.ч. договори з 
бюджетними організаціями: 

- - - - - 

Вид майна  нерухоме    



  

 

01.10.2018 467 366,953 99 190,756 19 176,197 

 
 
 
 

Ведення претензійно-позовної роботи в Регіональному відділенні: 
 

Претензійно-позовна 
робота (кількість 

поданих) 

Сума претензійно-
позовна, тис грн 

Сплачено до бюджету 
за результатами 
роботи, тис грн 

Станом 
на  

Заборгованість 
на кінець 
звітного 
періоду, 

тис грн 

претензій позовних 
заяв 

претензій позовних 
заяв 

претензій позовних 
заяв 

01.10. 

2018 

314 653,51 5 2 42 337 272 316.39 38,996 100.550 

         Станом на 01.10.2018 – 96,4 % заборгованості знаходиться в стадії судового 
розгляду, а решта 3,6 % знаходиться в досудовому вирішенні питання,  у тому числі 
по ЄМК – 0 %. 

Протягом 9 місяців 2018 року регіональним відділенням внесено зміни в 162 
чинних договорів оренди. 

 Інформація стосовно надання погодження регіональним відділенням 
поліпшень основних засобів та об’єм поліпшень орендарем (з зазначенням видів 
робіт). 

За 9 місяців 2018 року регіональним відділенням по дев’яти договорах оренди 
надано чотирнадцять дозволів на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 
державного майна, а саме - заміна вікон та дверних блоків, заміна підлоги, утеплення 
фасадів, заміна покрівлі, заміна інженерних систем та електро-тепло обладнання; 
підсилення фундаменту; реконструкція 

За 9 місяців 2018 року заплановані та проведені регіональним відділенням 
контрольні заходи за договорами оренди: 

  
Договір оренди, що 
підлягає перевірці 

Назва об'єкту 
оренди 

№_____ «____»___
__20__р. 

Фактично 
перевірено 
договорів 

оренди 
(так/ні) 

Встанов
лені 

недоліки 

Заходи 
щодо 

виправл
ення 

встановл
ених 

недолікі
в 

Результа
ти 

прийнят
их 

заходів 

Причина 
не 

проведен
ня  

нежитлове 
приміщення 4-го 
поверху будівлі 

№1216-
2014 

05.06.2014 Так Орендарю 
терміново 

сплати 
борг по 

орендній 
платі в 

сумі 
15587,35г
рн, пеню 
1100,4грн 

 Борг 
сплачено 

 

Будівля гуртожитку №233-2004 27.08.2004 Так Відсутні    



  

 

№3 
Будівля 
навчального 
корпусу № 6 

№305-2005 01.04.2005 Так Відсутні    

Частина 
вестибюлю 1-го 
поверху 
навчального 
корпусу №2 

№1273-
2014 

24.10.2014 Так Відсутні    

Частина 
вестибюлю 1-го 
поверху 
навчального 
корпусу №2а 

№1290-
2015 

16.01.2015 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 
цокольного 
поверху 
навчального 
корпусу №4 

№1372-
2015 

17.12.2015 Так Відсутні    

Частина 
вестибюлю 2 
поверху 
навчального 
корпусу №7 

№1336-
2015 

06.08.2015 Так Відсутні    

частина клубу-кафе 
"Сучасник" 

№1319-
2015 

08.06.2015 Так Відсутні    

Частина коридору 3 
поверху 
навчального 
корпусу №2 

№1331-
2015 

16.07.2015 Так Відсутні    

Частина 
вестибюлю 1-го 
поверху 
навчального 
корпусу №6 

№1291-
2015 

16.01.2015 Так Відсутні    

Частина вестибюля 
першого поверху 
гуртожитку №6, 
площею 2,0 кв.м. 

№1118-
2013 

25.07.2013 Так Відсутні    

Будівля 
навчального 
корпусу №6 

№235-2004 07.09.2004 Так Відсутні    

Частина коридору 3 
поверху 
навчального 
корпусу №4 

№1335-
2015 

06.08.2015 Так Відсутні    

Частина 
конструкції даху , 
площею 236,93 
кв.м. та частина 
приміщень 
технічного поверху 
площею 12,66 кв.м. 

№876-2010 23.12.2010 Так Орендарю 
терміново 

сплати 
борг по 

орендній 
платі в 

сумі 
4275,81гр

н 

 Борг 
сплачено 

 

Нежитлове 
приміщення 1-го 
поверху 
гуртожитку №5 

№1526-
2017 

25.07.2017 Так Відсутні    

Три підвальні №1120- 25.07.2013 Так Відсутні    



  

 

приміщення 
гуртожитку №6, 
площею 37,2 

2013 

Частина 
конструкції даху 
багатоповерхової 
будівлі 
навчального 
корпусу №6 

№840-2010 20.08.2010 Так Відсутні    

Частина 
вестибюлю 
навчального 
корпусу 

№287-2005 05.01.2005 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 
першого поверху 
гуртожитку №6 

№596-2007 01.09.2007 Так Орендарю 
терміново 
сплатити 
заборгова
ність по 
орендній 
платі в 

сумі 
74,99грн 

 Борг 
сплачено 

 

Частина 
вестибюлю 2-го 
поверху 
навчального 
корпусу №7 

№1343-
2015 

17.09.2015 Так Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

використа
ння 

займаної 
площі (п 

1.2 
договору 
оренди) 

 Зміни 
внесені 

 

Частина коридору 
третього поверху 
навчального 
корпусу №4 

№1419-
2016 

19.04.2016 Так Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

використа
ння 

займаної 
площі (п 

1.2 
договору 
оренди) 

 Зміни 
внесені 

 

Будівля котельні, 
площею 334,9 кв.м 

№1324-
2015 

03.07.2015 Так Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

займаної 
площі 

(збільшен
ня) 

 Орендарем 
подано 

заяву для 
внесення 

змін в 
договір 
оренди 

(збільшенн
я площі) 

 

Частина 
нежитлового 
приміщення 1 

№1356-
2015 

28.10.2015 Так Відсутні    



  

 

поверху 
гуртожитку №1 
Нежитлове 
приміщення 1-го 
поверху 
гуртожитку №1 

№1412-
2016 

14.03.2016 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 1-го 
поверху 
навчального 
корпусу №3 

№1247-
2014 

15.08.2014 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 1-го 
поверху 
гуртожитку №2 

№1248-
2014 

15.08.2014 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 1-го 
поверху 
навчального 
корпусу №1 

№1364-
2015 

01.12.2015 Так Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

використа
ння 

займаної 
площі (п 

1.2 
договору 
оренди) 

 Зміни 
внесені 

 

Частина 
нежитлового 
приміщення 
навчального 
корпусу №4 

№1006-
2012 

06.07.2012 Так Відсутні    

Приміщення 3-го 
поверху 
навчального 
корпусу №4 

№1267-
2014 

04.09.2014 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення. 

№1001-
2012 

11.06.2012 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 
навчального 
корпусу №2  

№1203-
2014 

11.04.2014 Так Орендарю 
терміново 
сплатити 
заборгова
ність по 
орендній 
платі в 

сумі 
184,34грн 

 Борг 
сплачено 

 

Частина коридору 
першого поверху 
навчального 
корпусу №2 

№1179-
2013 

13.12.2013 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 1 
поверху 
навчального 
корпусу №5 

№1225-
2014 

31.07.2014 Так Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

використа
ння 

займаної 

 Зміни 
внесені 

 



  

 

площі (п 
1.2 

договору 
оренди) 

Частина 
приміщення 1-го 
поверху 
гуртожитку №7 

№1228-
2014 

31.07.2014 Так Відсутні    

Частина приміщень 
1-го поверху 
студентського кафе 

№1344-
2015 

24.09.2015 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 
навчального 
корпусу №2 

№1368-
2015 

08.12.2015 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 1 
поверху 
гуртожитку №1 

№1226-
2014 

31.07.2014 Так Відсутні    

Частина прміщення 
2 поверху 
навчального 
корпусу №2 

№1227-
2014 

31.07.2014 Так 
 

Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

використа
ння 

займаної 
площі (п 

1.2 
договору 
оренди) 

 Зміни 
внесені 

 

Частина приміщень 
навчального 
корпусу №3 

№1366-
2015 

 

04.12.2015 Так 
 

Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

використа
ння 

займаної 
площі (п 

1.2 
договору 
оренди) 

 Зміни 
внесені 

 

Нежитлове 
приміщення 
автогаражу 

№1528-
2017 

03.08.2017 Так Відсутні    

Нежитлові 
приміщення 
навчального 
корпусу №4 

№1345-
2015 

24.09.2015 Так Відсутні    

Нежитлові 
приміщення 
гуртожитків: 
1,2,3,4,5,6,7 

№1050-
2012 

23.11.2012 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 
розміщеного в 
переході 
навчального 

№1548-
2017 

05.10.2017 Так Відсутні    



  

 

корпусу №5 
Приміщення 1-го 
поверху 
навчального 
корпусу №1 

№1470-
2016 

24.11.2016 Так Відсутні    

Нежитлові 
приміщення, 
площею 133,9 кв.м 
на 1 поверсі будівлі 

№720-2009 27.04.2009 Так Відсутні    

Частина 
вестибюлю 
навчального 
корпусу №2 

№1464-
2016 

08.11.2016 Так 
 

Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

використа
ння 

займаної 
площі (п 

1.2 
договору 
оренди) 

 Зміни 
внесені 

 

Будівля лазні, 
«Баня за зоною» 

№793-2010 24.02.2010 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 
прохідної 

№626-2007 28.12.2007 Так 
 

Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

використа
ння 

займаної 
площі (п 

1.2 
договору 
оренди) 

 Зміни 
внесені 

 

Приміщення 
їдальні 

№499-2006 19.06.2006 Так Орендарю 
внести 
зміни в 
договір 

оренди в 
частині 

займаної 
площі 

(збільшен
ня) 

 Орендарем 
подано 

заяву для 
внесення 

змін в 
договір 
оренди 

(збільшенн
я площі) 

 

Нежитлові 
приміщення 
адмінбудівлі 

№1471-
2016 

25.11.2016 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 

№1102-
2013 

12.06.2013 Так Відсутні    

Частина 
приміщення будівлі 

№1281-
2014 

12.12.2014 Так Відсутні    

Нежитлове 
вбудоване 
приміщення 
першого поверху 
навчального 
корпусу №2, 
площею 16,7 кв.м 

№965-2011 30.12.2011 Так 
 

Оредарю 
терміново 
застрахув

ати 
орендован

е майно 

 Орендарем 
орендован

е майно 
застрахова

не 

 



  

 

Нежитлові 
приміщення 1-го та 
2-го поверхів 
навчального 
корпусу 
кінологічного 
центру 

№1472-
2016 

28.11.2016 Так Відсутні    

Частина 
адміністративного 
будинку 

№1467-
2016 

10.11.2016 Так Відсутні    

Частина приміщень 
підвалу 
адміністративної 
будівлі 

№259-2004 16.11.2004 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 1-го 
поверху ВРП 

№1489-
2017 

23.02.2017 Так Відсутні    

Будівля 
двохповерхова 

№1473-
2016 

29.11.2016 Так Відсутні    

Частина 
адміністративної 
будівлі 

№1545-
2017 

28.09.2017 Так Відсутні    

Частина 
нежитлового 
адміністративного 
приміщення УДАІ 
(літера А), площею 
1 кв.м 

№856-2010 29.09.2010 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 
ВОДДЗ (літ. Б-2) 

№1492-
2017 

23.02.2017 Так Оредарю 
терміново 
застрахув

ати 
орендован

е майно 

 Подано 
заяву про 

розірвання 
договору 
оренди 

 

Частина коридору 2 
поверху 
навчального 
корпусу 

№1088-
2013 

18.04.2013 Так Орендарю 
передати 

орендован
е майно 

балансоут
риму-вачу  

по акту 
прийманн
я-передачі 

майна 

Орендарю 
направлен

о лист з 
вимогою 

про 
розірванн

я 
договору 

  

Частина 
нежитлового 
приміщення 
першого поверху 
будівлі, площею 1,0 
кв.м. 

№1070-
2013 

07.02.2013 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 
першого поверху 
гуртожитку, 
площею 21,15 кв.м 

№963-2011 23.12.2011 Так Орендарю 
передати 

орендован
е майно 

балансоут
риму-вачу  

по акту 
прийманн
я-передачі 

майна 

 Договір 
оренди 

припинени
й 

 

Нежитлове №953-2011 11.11.2011 Так Відсутні    



  

 

приміщення 
частини буфета, 
площею 13,63 кв.м. 
Частина колельні 
та частина 
димохідної труби 

№809-2010 30.04.2010 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 
розташоване на 2 
поверсі 2-
поверхової 
прибудови до 4-
поверхової 
цегляної будівлі 
головного корпусу 

№502-2006 20.06.2006 Так Відсутні    

Нежитлові 
приміщення, 
розташовані на 1 
поверсі 5-
поверхової 
цегляної будівлі 

№214-2004 01.07.2004 Так Відсутні    

Частина 
адміністративної 
будівлі, площею 
12,2 кв.м 

№1546-
2017 

28.09.2017 Так Оредарю 
терміново 
застрахув

ати 
орендован

е майно 

Орендарю 
направлен

о лист з 
вимогою 

застрахува
ти 

орендован
е майно 

  

Частина 
адміністративної 
будівлі 

№1529-
2017 

03.08.2017 Так Орендарю 
терміново 

сплати 
борг по 

пені 
13,46грн 

 Борг 
сплачено 

 

Частина кафе 
"Лісовик" 

№1539-
2017 

11.09.2017 Так Відсутні    

Кафе "Лісовик" №1404-
2016 

11.02.2016 Так Відсутні    

Частина 
адміністративної 
будівлі 

№1525-
2017 

20.07.2017 Так Відсутні    

Бетонна площадка 
під котельню 

№1400-
2016 

15.01.2016      

Частина приміщень 
будівлі 

№1158-
2013 

04.10.2013 Так Відсутні    

Приміщення 
навчального 
кабінету №1 у 
навчальному 
корпусі з 
спортзалом №2 та 
частина 
приміщення 
навчально-
виробничої 
мійстерні №2 

№1416-
2016 

29.03.2016 Так Відсутні    

Частина 
нежитлового 
приміщення, 
площею 110,6 кв.м, 

№707-2009 16.02.2009 Так Орендарю 
терміново 

сплати 
борг по 

 Борг 
сплачено 

 



  

 

прибудови до 
слюсарної 
майстерні ВПУ 
№22 

орендній 
платі в 

сумі 
3533,08гр
н, пеню 

1047,77гр
н 

Частина 
приміщення 1-го 
поверху 
навчального 
корпусу №2 

№1403-
2016 

11.02.2016 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 1-го 
поверху 
гуртожитку №1 

№1402-
2016 

11.02.2016 Так Відсутні    

Гараж 5-боксів №1424-
2016 

24.05.2016 Так Відсутні    

Адмінприміщення №1425-
2016 

24.05.2016 Так Відсутні    

Гараж 2-блоків №1426-
2016 

24.05.2016 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 1- го 
поверху будівлі 

№1361-
2015 

10.11.2015 Так Орендарю 
терміново 

сплати 
борг по 

орендній 
платі в 

сумі 
522,3грн, 

пеню 
48,6грн 

 Борг 
сплачено 

 

Нежитлове 
приміщення 

№1434-
2016 

01.06.2016 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 2-го 
поверху будівлі 

№1481-
2016 

20.12.2016 Так Відсутні    

Склад паливно-
мастильних 
матеріалів 
(асфальтобетонний 
майданчик) 

№1577-
2018 

07.03.2018 Так Орндарю 
необхідно 
встановит

и межі 
орендован
ого майна 

 Термін 
усунення 
недоліків 

до 
20.07.2018 

 

Нежитлове 
приміщення 
ремонтної 
майстерні з 
конторою 

№1036-
2012 

21.09.2012 Так Відсутні    

Частина 
приміщення 
навчального 
корпусу 

№1219-
2014 

05.06.2014 Так Відсутні    

Нежитлові 
підвальні 
приміщення будівлі 
виробничого 
корпусу 

№1360-
2015 

10.11.2015 Так Відсутні    

Частина будівлі 
виробничого 
корпусу 

№1413-
2016 

16.03.2016 Так Відсутні    

Виробниче №1333- 08.10.2015 Так Відсутні    



  

 

приміщення 1-го 
поверху 
адміністративної 
будівлі та підвал 

2015 

Нежитлові 
приміщення 
підвалу 
адмінбудівлі 

№1584-
2018 

30.03.2018 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 

№403-2005 31.10.2005 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 3 
поверху №304 
виробничого 
корпусу 

№1041-
2012 

09.10.2012 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 4-го 
поверху 
адміністративного 
будинку 

№1571-
2018 

20.02.2018 Так Відсутні    

Виробниче 
приміщення 
адміністративного 
будинку літ. "А-4" 

№1570-
2018 

20.02.2018 Так Відсутні    

Нежитлове 
підвальне 
приміщення будівлі 
виробничого 
корпусу 

№1059-
2012 

27.12.2012 Так Відсутні    

Нежитлове 
підвальне 
приміщення №12 
та частина 
підвального 
приміщення №13 
будівлі 
виробничого 
корпусу 

№1060-
2012 

27.12.2012 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 
другого поверху 
виробничого 
корпусу №218 

№1031-
2012 

12.09.2012 Так Відсутні    

Частина 
підвального 
приміщення 
виробничої будівлі 

№1283-
2012 

19.12.2014 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення 3 
поверху №306 
виробничого 
корпусу 

№1089-
2013 

18.04.2013 Так Відсутні    

Нежитлове 
приміщення на 3 
поверсі 
адміністративного 
будинку 

№397-2005 31.10.2005 Так Відсутні    

        

           



  

 

 На наступний за звітним квартал заплановано – на даний час не заплановано в 
зв’язку із необхідністю планування здійсненя перевірок на виконання доручення 
Фонду державного майна України № К/29 від 27.06.2018. Перевірки виконання умов 
договорів оренди планується проводити одночасно із перевірками на виконання 
доручення Фонду державного майна України № К/29 від 27.06.2018. 
 

На наступний за звітним квартал заплановано: 
 
 

Договір оренди, що 
підлягає перевірці 

Назва об'єкту оренди 

№_____ «____» 
_____20__р. 

Орендна 
ставка, % 

Дата 
останньої 
перевірки 

Примітки 
(інші критерії 

відбору для 
включення 

до перевірки) 
      

 
2. Управління державним майном 

За III квартали  2018 року регіональним відділенням надано:  - 0 погодження на передачу нерухомого майна та іншого окремого 
індивідуально визначеного майна із сфери управління одних уповноважених органів 
управління до сфери управління інших уповноважених органів управління; 

- 0 погодження на передачу об’єктів права комунальної власності у 
державну власність. 

У державній власності станом на 01.10.2018 перебуває 213 об'єктів. 

Протягом І, ІІ  та III  кварталу 2018 року регіональним відділенням реалізовано 
6 управлінських рішення щодо 6 об’єктів: 

 

          
  Погодження на відчуження зазначеного майна не надавались. В тому числі 
приватизація з урахуванням поліпшень основних засобів ( з зазначенням назви 
об’єкта, вартості поліпшень, відсотка проведених поліпшень від балансової вартості 
об’єкта, а також перелік здійснених поліпшень) не здійснювалась. 
            Незалежна оцінка вартості майна (початкова вартість), на яке надано 
погодження на відчуження, становить 0 тис грн ( з урахуванням ПДВ). 

Управлінські рішення   Кількість  
Приватизовано  1 

Передано в оренду   - 

Передано  до комунальної власності  - 

Передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої 
влади  

- 

Передано господарським товариствам  на умовах договору зберігання - 

Списано  4 

Відчужено - 

Прийнято інші управлінські рішення (з зазначенням прийнятих рішень) 1 (відшкодовано збитки за 
зруйнований об’єкт) 

Всього  6 



  

 

У звітному періоді складено графіки перевірок та проведено перевірки стану 
утримання, збереження та використання державного майна 33 об. 
 

1553787 ВАТ 
«Рівне 
холод» 

      1 1   

1554315 АТЗТ 
«Одяг» 

        2 2 

2971506 ВАТ 
«Дубенськ
ий завод 
гумово-
технічних 
виробів» 

        3 2 

5607824 ВАТ 
«Рівне 
азот» 

      6 6   

278824 ВАТ 
“Моквинс
ька 
паперова 
фабрика” 

        1 1 

290239 ВАТ 
“Вирівськ
ий кар’єр” 

  2 2       

5519273 ВАТ 
“Кузнецов
ський 
хлібозавод
” 

      6 6   

14314989 ВАТ 
“Рівненськ
ий 
радіотехні
чний 
завод” 

      1 1   

1037399 ВАТ 
“Рокитнівс
ька 
пересувна 
механізова
на колона 
№ 180” 

2 2         

13972590 ВАТ 
“Рокитнівс
ький 

3 3         

Балансоутримувач 
об’єктів 

позастатутного 
майна 

Кількість об’єктів, що перевіряються 

Житловий 
фонд 

Інженерна 
інфраструктура, 
устаткування, 

обладнання, тощо 

Соц.. – 
культурного 
призначення 

ЦО Інші Код 
ЄДРПОУ 

Назва 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 



  

 

“Райагрот
ехсервіс” 

2971512 ВАТ 
“Корецьки
й завод 
“Родон” 
(ПП 
“Пластран
с” 

  1 

 

1     1 1 

913083 ВАТ 
“Пересувн
а 
механізов
ана 
колона № 
5” 

  1 1       

906670 ВАТ 
“Зарічненс
ький 
“Агротехсе
рвіс” 

        2 2 

5468819 ВАТ 
“Укрторгб
удматеріа
ли” 

  1 1       

 На наступний за звітним квартал заплановано: 

906829 

 

ВАТ 
“Дубров
ицьке 
районне 
виробни
че 
об’єдна
ння 
матеріал
ьно-
технічно
го та 
сервісно
го 
забезпе
чення 
“Райагро

 2  1  08.11.13.  

Балансоутримува
ч об’єктів 

позастатутного 
майна 

Кількість об’єктів, що плануються до перевірки у 
наступному кварталі 

Код 
ЄДРПОУ 

Назва Житлов
ий фонд 

Інженерна 
інфраструктура
, устаткування, 

обладнання, 
тощо 

Соц.. – 
культурного 
призначення 

ЦО Інші 

Дата 
останнь

ої 
перевірк

и 

Примітки 
(інші 

критерії 
відбору 

для 
включенн

я до 
перевірки

) 



  

 

техсерві
с” 

 

955816 

 

ВАТ 
"Дубров
ицьке 
хлібопри
ймальне 
підприє
мство" 

 

   1  15.02.13.  

275458 

 

ВАТ  
"Рівненс
ька 
меблева 
фабрика
" 

 

    2 23.05.16.  

955704 ВАТ 
"Сарнен
ський 
комбінат 
хлібопро
дуктів" 

1   1 1 31.01.13.  

906812 ВАТ 
“Козинаг
ропромт
ехніка 

    1 12.05.12  

 За результатами перевірок виявлено факти порушення господарськими 
товариствами вимог збереження 7 об’єктів (описати основні порушення за формою 
5є-2Р  ІППС «ЕТАП -Майно») .  

 - не дозволено перевірку – 1; незадовільний стан – 6.  Для усунення цих порушень вжито заходів: Заходи Кількість Результат 
Звернення до правоохоронних органів, тощо 1 - 

Звернення  суб’єктам господарювання (балансоутримувачам) про 
відновлення майна, відшкодування збитків 

- - 

Запропоновано укласти договір зберігання, схову, тощо - - 

Надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень 8 - 

Інше - - 

 
3. Підсумки приватизації  

Приватизовані 
об’єкти 

Об’єкти  План 
надходже

ння 
коштів, 
тис. грн 

Кількіст
ь 

привати
зованих 
об’єктів 

 

початко
ва ціна 
об'єкта, 
тис. гри 

ціна 
продаж
у, тис. 

грн 

отрима
ні 

кошти, 
тис. 
грн 

ЄМК державних підприємств, їх структурних 
підрозділів 

     



  

 

Окреме майно          1 149,377 149,377 149,377 

Об'єкти незавершеного будівництва  4 148,728 148,9 - 

Об'єкти соціально-культурного призначення      
Пакети акцій       
Інші об’єкти      

 
Об’єкти Прогнозні 

показники 
надходження 

коштів від продажу 
об’єктів 
(2018рік) 

Факт % виконання 
річного плану по 

надходженню 
коштів 

ЄМК державних підприємств, їх структурних 
підрозділів 

   

Окреме майно    

Об'єкти незавершеного будівництва    
Об'єкти соціально-культурного призначення    
Пакети акцій акціонерного товариства     
Інші об’єкти, не належать до об’єктів великої 
приватизації 

   

 
4. Діяльність РВ з оцінки державного майна 

За III квартали 2018 р. проведено 29 конкурсів з відбору СОД. 

Договір з СОД Дата конкурсу Назва об’єкта 
оцінки, площа, 

адреса 

Переможець 
Дата № 

Цілі оцінки 

Гідротехнічні 
споруди 

Дубровицький р-н, с. 
Переброди та с. Хілін, 
Старосільської 
сільської ради 

Рівненська товарна 
біржа 

11.01.2018 № 1 З метою 
укладення 
договору оренди 
.  

 

02.01.2018 

Адміністративне 
приміщення насін-
нєвої інспекції за-
гальною площею 332,9 
кв.м.  

смт. Гоща, вул. 
Олени Теліги 
(Ковпака), 1 . 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

25.01.2018 № 2 З метою 
укладення 
договору 
оренди.  

 

Виробниче 
примі-щення 
адміністратив-ного 
будинку літ . А-4  
площею 13,8 кв.м.  

м. Рівне, вул. 
Кав-казька, 7 . 

Рівненська товарна 
біржа 

10.02.2018 № 3 З метою 
укладення  
договору 

оренди.  

 

04.01.2018 

Спортивний зал 
з переходом (літ. Б-2) 
загальною площею 
724,7 кв.м. 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

10.01.2018 № 4 з метою 
укладення  
договору оренди 



  

 

м.Рівне, вул. 16 Лип-ня, 
38 

Склад готової 
про-дукції площею 
530,4 кв.м.  

м. Дубровиця, 
вул. Залізнична, 14 б . 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

24.01.2018 
 

№ 5 
 

з метою 
укладення  
договору оренди 

Склад паливно-
мас-тильних матеріалів 
площею 420,0 кв.м.  

м. Костопіль, 
вул. Сар-ненська, 26  

  

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

24.01.2018 № 6 
 

з метою 
укладення  
договору оренди  

 

 18.01.2018 
 

Частина 
елеватора 
комбікормового за-
воду площею 13,92 
кв.м.  

м.Радивилів, 
вул. Стрижака, 4 . 

 

Рівненська товарна 
біржа 

24.01.2018 № 7 
 

з метою 
укладення  
договору оренди 

01.02.2018 
 

Частина 
першого поверху 
адмініст-ративно-
побутового корпусу  
площею 234,3 кв.м.  

м.Рівне, вул. 
Київська, 94  

 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

05.02.2018 
 

№ 8 
 

 

з метою 
укладення 
договору 
оренди.  

 
 

Частина будівлі 
вип-робувальної 
лабора-торії площею 
49,7 кв.м. 

м.Рівне, вул. 
Небесної сотні, 34  

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

02.02.2018 № 9 
 

з метою 
укладення  
договору оренди 

Частина  приміщення 
столярного цеху 
площею 103,3 кв.м. 
м.Корець, вул. 
Київська, 200  

Рівненська товарна 
біржа 

08.02.2018 № 10 
 

З метою 
укладення 
договору оренди  

 
 

Кузня (літ. В-1)  
пло-щею 36,7 кв.м.  

м.Рівне, вул. Ст. 
Банде-ри, 39 а . 

 

Рівненська товарна 
біржа 

14.02.2018 № 11 
 

з метою 
укладення  
договору оренди 
.  

08.02.2018 Частина 
асфальтова-ного 
покриття  площею 2,5 

ПП “Оцінка та кон-
салтинг” 

05.03.2018 № 12 
 

з метою 
укладення  
договору оренди 



  

 

кв.м.  

Рівненський р-н, смт. 
Квасилів, вул. Рів-
ненська, 90 

.  

 

Нежитлове 
орендоване 
приміщення  площею 
26,3 кв.м.  

 м. Здолбунів, 
вул. Іва-на Гончара, 51 
а . 

 

Рівненська товарна 
біржа 

_ _ з метою від-
чуження об’єкта 
комунальної 
власності 
шляхом викупу, 
в т.ч. 
визначення 
вартості 
компенсації 
невід’ємних 
поліпшень  

Частина 
навчально-ви-робничої 
майстерні площею 
77,87 кв.м.  

м. Рівне, вул. 
С.Де-м’янчука, 3а . 

 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

19.02.2018 № 13 з метою 
укладення 
договору оренди 

13.02.2018 

Будівля 
трансформа-торної 
підстанції  пло-щею 
40,5 кв.м. 

 м. Корець, вул. Київсь-
ка, 200. 

Рівненська товарна 
біржа 

Договір не 
укладено 

№ 14 З метою 
укладення 
договору оренди 
.  

 

Стоянка для 
автомо-білів площею 
4500 кв.м.  

м. Сарни,  вул. 
Тех-нічна, 2 

 

ПП “Оцінка та кон-
салтинг” 

05.03.2018 № 15 з метою 
укладення 
договору оренди 
.  

Будівля їдальні 
“Б-2” площею 1812,6 
кв.м. та будівля вироб-
ничого корпусу з 
адміністративно-побу-
товими приміщен-нями  
“А-6” площею 11368,04 
кв.м.  

м. Рівне, вул. 
Київсь-ка, 106 

 

Рівненська товарна 
біржа 

06.03.2018 № 16 з метою 
укладення 
договору оренди 
.  

 

22.02.2018 

Асфальтована 
площадка (маневровий 
майда-нчик) площею 
7800,0 кв.м.       
м.Рівне,вул.Відінська, 
35. 

ПП “Оцінка та кон-
салтинг” 

05.03.2018 № 17 з метою 
укладення 
договору оренди 
.  



  

 

Металеві склади “Ж-1” 
площею 198,3 кв.м., 
металеві склади “З-1” 
площею 227,5 кв.м. 
м.Рівне, вул. Київська, 
106 

Рівненська товарна 
біржа 

13.03.2018 № 18 з метою 
укладення 
договору оренди 
.  

 
Прохідна “П-1” пло-
щею 9,2 кв.м.        
м. Рівне, вул. Київська, 
106 

Рівненська товарна 
біржа 

13.03.2018 № 19 з метою 
укладення 
договору оренди 

Склад рідких 
матеріалів “Н-1” 
площею 33,2 кв.м., 
будівля ГРП “Л-1” пло-
щею 54,2 кв.м. , ком-
плекс будівель та 
споруд мазутнонасос-
ного господарства “М-
1, 2 М-1” площею 337,4 
кв.м.                             
м. Рівне, вул. Київська, 
106 

Рівненська товарна 
біржа 

13.03.2018 № 20 з метою 
укладення 
договору оренди 
.  

 

Нежитлове примі-
щення першого по-
верху будівлі площею 
16,1 кв.м. Рівненський 
р-н, с. Шубків, вул. 
Рівненська, 3 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

13.03.2018 № 21 з метою 
продовження 
договору оренди 
.  

Частина нежитлового 
приміщення першого 
по-верху будівлі штабу 
площею 2,0 кв.м. 
Володимирецький р-н, 
с. Іванчі . 

Рівненська товарна 
біржа 

22.03.2018 № 22 з метою 
продовження 
терміну дії 
договору оренди 

Частина нежитлового 
приміщення першого 
по-верху будівлі шта-
бу площею 2,0 кв.м.                     
Сарненський р-н, с. 
Катеринівка 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

22.03.2018 № 23 З метою 
продовження 
терміну дії 
договору оренди 
.  

Частина нежитлового 
приміщення першого 
по-верху будівлі 
площею 12,1 кв.м.                        
м. Рівне, вул. 
Відінська, 8 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

26.03.2018 № 24 
 

з метою 
продовження 
терміну дії  
договору оренди 

27.02.2018 

Нежитлові примі-
щення поліклініки 
СМЧ-3 ДП НАЕК 
“Енергоатом” площею 
30,5 кв.м. Рівненська 
обл, м. Вараш, вул. 
Енергетиків, 23 

Рівненська товарна 
біржа 

22.03.2018 № 25 з метою 
продовження 
терміну дії  
договору оренди 



  

 

Частина нежитлового  
приміщення холу 
будівлі лікарні площею 
10,0 кв.м.                                    
м. Вараш, вул. 
Енергетиків, 23 

Рівненська торго-
во-промислова па-
лата 

28.03.2018    №26 з метою 
продовження 
терміну дії  
договору оренди 

 
Частина даху будівлі 
гуртожитку площею 
70,0 кв.м.                                      
м. Рівне, вул. Ду-
бенська, 37 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

14.03.2018 № 27 з метою 
продовження 
терміну дії  
договору оренди 

Частина будівлі гаражу 
площею 211,1 кв.м.                                
м. Дубровиця, вул. 
Шевченка, 156 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

Договір не 
укладено 

№ 28 
 

з метою 
продовження 
терміну дії  
договору оренди 

Частина приміщення 
бу-фету  площею 48,11 
кв.м.                           
Дубенський р-н, с. 
Мирогоща, вул. 
Студентська, 1 

Рівненська товарна 
біржа 

20.03.2018 № 29 з метою 
продовження 
терміну дії  
договору оренди 

Частина приміщення 
бу-дівлі “Відділу 
профілак-тичної 
дезінфекції” (при-
міщення № 36-41) пло-
щею 32,6 кв.м.                 
м. Вараш, вул. Енерге-
тиків, 25ї   

Рівненська товарна 
біржа 

20.03.2018 № 30 з метою 
продовження 
терміну  
договору оренди 

 

Комплекс будівель в 
складі : нежитлова бу-
дівля , цех переробки 
деревини площею 
1069,9 кв.м. з навісом 
площею 400,1 кв.м.; 
склад готової про-
дукції площею 327,0 
кв.м. з навісом пло-
щею 136,3 кв.м.; цех 
хвойної муки площею 
234,8 кв.м.; котельня 
площею 215,8 кв.м.; 
плодоксервний цех 
площею 350,0 кв.м.                                       
смт. Зарічне, вул. 
Центральна, 78б,78в, 
78в, 78 ж, 78 д 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

13.04.2018 № 31 з метою 
продовження 
терміну дії  
договору оренди 

Приміщення лікарні 
пло-щею 21,2 кв.м.                     
м. Вараш, вул. Енерге-
тиків, 23 

Рівненська торго-
во-промислова па-
лата 

19.03.2018    № 32 з метою 
продовження 
терміну дії  
договору оренди 

Нежитлове вбудоване 
приміщення 1-го 
поверху навчального 
корпусу № 2 площею 
16,7 кв.м.   Рівненський 
р-н, с. Горо-док, вул. 
Барона Штейнгеля, 90 

Рівненська товарна 
біржа 

22.03.2018 № 33 з метою 
продовження 
терміну  
договору оренди 

 



  

 

Нежитлове приміщення 
шостого поверху 
будівлі площею 27,48 
кв.м.           м. Рівне, 
вул. 16 Липня , 38 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

18.04.2018 № 34 
 

з метою 
продовження 
терміну дії  
договору оренди 

Частина клубу-кафе 
“Сучасник” площею 
25,8 кв.м.                                 
м. Рівне, вул. Чор-
новола, 49 а 

Рівненська товарна 
біржа 

13.03.2018 № 35 з метою 
продовження 
терміну  
договору оренди 

Нежитлове приміщення 
навчального корпусу 
площею 5,0 кв.м.                    
м. Рівне, вул. 
Д.Галицького, 13 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

19.03.2018 № 36 З метою 
продовження 
договору оренди 

Нежитлові приміщен-
ня на четвертому 
поверсі будівлі 
гуртожитку площею 
290,0 кв.м.                      
м. Рівне, вул. Ду-
бенська, 37 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

21.03.2018 № 37 З метою 
продовження 
договору оренди 

06.03.2018 Основні засоби, дов-
гострокові біологічні 
активи, інші необо-
ротні матеріальні ак-
тиви, нематеріальні 
активи, оборотні ма-
теріальні засоби (за-
паси) цілісного май-
нового комплексу са-
наторію “Червона ка-
лина”  Рівненський р-н, 
с. Жобрин, вул. Лісова, 
1 

ТОВ “Галсвіт” 30.03.2018 № 38 з метою 
відображення в 
бухгалтерському 
обліку та 
продовженням 
договору оренди 

Будівля пожежного 
депо “Д-2” ( в т.ч. 
підвал Пд) площею 
397,6 кв.м.                       
м. Рівне, вул. Київсь-
ка, 106 

Рівненська товарна 
біржа 

04.04.2018 № 39 з метою 
укладення 
терміну  
договору оренди 

Нежитлове приміщен-
ня 3-го поверху за но-
мером згідно плану 
будівлі 180 площею 
14,0 кв.м.                    м. 
Рівне, вул. Кавказь-ка, 
7  

Рівненська товарна 
біржа 

05.04.2018 № 40 з метою 
укладення 
терміну  
договору оренди 

20.03.2018 

Частина вестибюлю 
першого поверху нав-
чального корпусу № 2 
площею 14,0 кв.м.            
м. Рівне, вул. О.Нова-
ка, 75 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

05.05.2018 № 41 З метою 
укладення 
договору оренди 



  

 

Частина нежитлового 
приміщення громадсь-
кого будинку магази-ну 
з житловою ман-
сардою площею 61,5 
кв.м.  
Рівненський р-н, смт. 
Клевань, вул. Лісова, 1 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

17.04.2018 № 42 З метою 
укладення 
договору оренди 

10.04.2018 р. 
 

Нежитлове примі-
щення 2-го поверху 
адмінбудівлі площею 
47,3 кв.м. та будівля 
гаражу площею 49,2 
кв.м. м. Корець, вул. 
Київська, 75 А 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

23.04.2018 № 43 

 

З метою 
укладення 
договору оренди 

Нежитлове примі-
щення 1-го поверху 
будівлі площею 62,1 
кв.м.                              
м. Рівне, вул. Сте-пана 
Бандери, 39 

Рівненська товарна 
біржа 

10.05.2018 № 44 З метою 
продовження 
договору оренди 

Частина місця на  
димовій трубі ко-тельні 
та місце на частині 
фундаменту площею 
12,0 кв.м.                                
м. Дубровиця, прв. 
Макарівський , 1 

Рівненська товарна 
біржа 

07.05.2018 № 45 З метою 
продовження 
договору оренди 

Частина конструкції 
даху площею 12,0 кв.м.                                    
м. Рівне, вул. Ду-
бенська, 37 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

05.05.2018 № 46 З метою 
продовження 
договору оренди 

Будівля котельні 
площею 441,2 кв.м.  м. 
Рівне, вул. Чор-новола, 
49 в 

ППФ “Експерт-
Рівне” 

07.06.2018 № 47 З метою 
продовження 
договору оренди 

Кафе-бар  «Ялин-ка”  
площею 106,9 кв.м. 
Рокитнівський р-н, с. 
Остки, вул. Не-
залежності, 11 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
17.05.2018 

 
№ 48 

З метою 
продовження 
договору оренди 

Частина нежитлового 
приміщення 
адмінбудівлі площею 
73,8 кв.м.                   м. 
Корець, вул. Київська, 
124 

Рівненська товарна 
біржа 

10.05.2018 № 49 З метою 
продовження 
договору оренди 

26.04.2018 р. 

Частина коридору 3-го 
поверху нав-чального 
корпусу № 2 площею 
6,0 кв.м.             
м.Рівне, вул. При-
ходька, 75 А 

Рівненська товарна 
біржа 

21.05.2018 № 50 З метою 
продовження 
договору оренди 

02.05.2018 
 

Частина нежитлового 
приміщення  
навчального корпусу № 

Рівненська товарна 
біржа 

07.06.2018 № 51 З метою 
укладення 
договору оренди 



  

 

1 площею 1,0 кв.м.                   
м. Рівне, вул. Сте-пана 
Бандери, 12 
Частина приміщення 1-
го  поверху в 
двоповерховій бу-дівлі 
школи                    м. 
Рівне, вул. Ві-дінська, 7 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

15.05.2018 № 52 

 

З метою 
укладення 
договору оренди 

Будівля ІДН пло-щею 
86,3 кв.м.         смт. 
Володими-рець, вул. 
Гру-шевського, 65 

ПП  “ЕКФ 
Приватна справа” 

24.05.2018 № 53 

 

З метою 
укладення 
договору оренди 

Будівля трансфор-
маторної підстанції “Т-
1”  площею 151,1 кв.м.                            
м. Рівне, вул. Київська, 
106 

Рівненська товарна 
біржа 

16.05.2018 № 54 З метою 
укладення 
договору оренди 

Частина приміщення 1-
го поверху студен-
тської їдальні площею 
255,05 кв.м.                            
м. Рівне, вул. Чор-
новола, 49 А 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

22.05.2018 № 55 З метою 
укладення 
договору оренди 

Частина приміщення 1-
го навчального кор-
пусу № 2 площею 156,4 
кв.м. м. Рівне, вул. О. 
Новака, 75 

 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
22.05.2018 

 
№ 56 

З метою 
укладення 
договору оренди 

04.05.2018 
 

Частина нежитлового 
приміщення підвалу 
Лікарняно-го 
комплексу  на 250 
ліжок з полік-лінікою 
на 600 відвідувань 
площею 1,0 кв.м.    
Рівненська обл, м. 
Вараш, вул. Енер-
гетиків , 23 

ПП  “ЕКФ 
Приватна справа” 

26.06.2018 № 57 

 

З метою 
укладення 
договору оренди 

10.05.2018 Частина уніфікова-ного 
цех – складу площею 
44,0 кв.м. м. Сарни, 
вул. Технічна, 2 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
31.05.2018 

 
№ 58 

З метою 
укладення 
договору оренди 

Частина елеватора 
комбікормового за-
воду площею 30,0 кв.м.                               
м. Радивилів, вул. 
Стрижака, 4 

Рівненська товарна 
біржа 

12.06.2018 № 59 З метою 
укладення 
договору оренди 

 

 

 
Частина приміщення 
тамбура прибу-
дованого до першого 
поверху адмінбудин-ку 
площею 4,0 кв.м.              
м. Рівне, вул. Небесної 
сотні, 34 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

16.05.2018 № 60 З метою 
укладення 
договору оренди 



  

 

Частина будівлі нав-
чального корпусу  
площею 9,48 кв.м.            
м. Рівне, вул. Мли-
нівська, 2     

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

18.06.2018 № 61 

 

З метою 
продовження 
договору оренди 

Мийка для вантаж-них 
автомобілів площею 
324,7 кв.м. м. Вараш, 
будівельна база № 1 та 
№ 2 

Рівненська товарна 
біржа 

12.06.2018 № 62 З метою 
продовження 
договору оренди 

Більярдна площею 
110,5 кв.м.  
Володимирецький р-н, 
с. Рудка, вул. Біло-
озерська, 1 

Рівненська 
торгово-
промислова палата 

07.06.2018 № 63 З метою 
продовження 
договору оренди 

Об’єкти бази діль-ниці 
№ 10, а саме : 
виробничо-побуто-вий 
корпус пло-щею 369,1 
кв.м.; склади площею 
396,6 кв.м.; вироб-
ничий майданчик № 1 
площею 570,0 кв.м.;  
виробничий майданчик 
№ 2 площею 1097,1 
кв.м. Володимирецький 
р-н, с. Стара Рафалівка, 
вул. При-міська, 1 

Рівненська товарна 
біржа 

 
12.06.2018 

 
№ 65 

З метою 
продовження 
договору оренди 

Частина коридору 3-го 
поверху нав-чального 
корпусу  № 4 площею 
15,0 кв.м.                               
м. Рівне, вул. Чор-
новола, 41              

ПП  “ЕКФ 
Приватна справа” 

_   № 67 

 

З метою 
продовження 
договору оренди 

29.05.2018 

Склад для запчастин 
площею 8,5 кв.м., бокс 
для ремонту механізмів 
площею 92,9 кв.м.; 
піднавіс для механізмів 
площею 83,0 кв.м. ; 
прохідна площею 11,6 
кв.м.;  будинок ПДУ 
площею 94,8 кв.м.; 
заправка площею 10,2 
кв.м.                               
смт. Млинів, вул.Кі-
рова, 49 

ПП  “ЕКФ 
Приватна справа” 

_   № 68 

 

З метою 
продовження 
договору оренди 

05.06.2018 

 

 

 

Гідротехнічні спо-руди 
, Дубровицький р-н, с. 
Переброди, с. Хілін та 
Рокит-нівський р-н,  в 
межах Старосільської 
сільської ради 

ПП  “ЕКФ 
Приватна справа” 

_ № 69 

 

З метою 
продовження 
договору оренди 



  

 

 

 

 

 

Нежитлове примі-
щення 2-го поверху 
адмінбудівлі  площею 
14,7 кв.м. м. Костопіль, 
вул. Незалежності 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
19.06.2018 

 
№ 70 

З метою 
укладення 
договору оренди 

Об’єкт малої при-
ватизації незавер-шене 
будівництво, 
законсервований об’єкт 
– школа      
Сарненський р-н, с. 
Ремчиці, вул. Поліська, 
96 А 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

25.06.2018 № 71 З метою 
продажу на 
електронному 
аукціоні з 
умовами 

Об’єкт приватиза-ції 
незавершене 
будівництво, за-
консервований об’єкт – 
школа      Сарненський 
р-н, с. Ремчиці, вул. 
Поліська, 96 А 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

25.06.2018 № 72 З метою 
продажу на 
електронному 
аукціоні з 
умовами 

     19.06.2018 

Приміщення боксу № 
40 на території автога-
ража площею 39,3  
кв.м., за адресою 
:Дубенський р-н, с. 
Ми-рогоща Перша, 
вул. Шевченка, 55;  
Приміщення боксу № 
47 на території 
автогаража площею 
61,1  кв.м., за адресою 
:Дубенський р-н, с. 
Мирогоща Перша, вул. 
Шевченка, 55; 
Приміщення  № 6 на 
території автогаража на 
10 комбайнів площею 
67,6  кв.м., за адре-сою 
:Дубенський р-н, с. 
Мирогоща Перша, вул. 
Шев- ченка, 51 ; 
кімната № 3 
адмінбудівлі площею 
9,9 кв.м., за адресою 
:Дубенський р-н, с. 
Перша Мирогоща, вул. 
Шевченка, 1;  
Приміщення боксу № 
40 на території 
автогаража площею 
39,3  кв.м., за адресою 
:Дубенський р-н, с. 
Миро-гоща Перша, 
вул. Шевченка, 55;  
майданчик на тери-
ториторії автогаража 
площею 200,0 кв.м., за 
адресою :  Дубенсь-кий 
р-н, с. Мирогоща 

Рівненська товарна 
біржа 

 
_ 

 
№ 73 

З метою 
укладення 
договору оренди 



  

 

Перша, вул. Шевчен-
ка, 55.   
Частина приміщень 
уніфікованого цех 
складу площею 211,0                      
м. Сарни, вул. Тех-
нічна, 2 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
_ 

 
№ 74 

З метою 
укладення 
договору оренди 

Одноповерхова бу-
дівля (автогараж на 6 
машин , майстерня, 
побутова кімната) 
площею 291,3 кв.м. та 
асфальтований 
майданчик площею 
2608,7 кв.м.                      
м. Рівне, вул. Кур-
чатова, 60 

Рівненська 
торгово-
промислова палата 

_ № 75 З метою 
укладення 
договору оренди 

Об’єкт приватизації 
незавершене будів-
ництво, законсерво-
ваний об’єкт – лазня 
загальною площею 
266,4  кв.м.     
Дубровицький р-н, с. 
Велюнь, вул. Са-дова, 8 
А 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

_ № 76 З метою 
продажу на 
електронному 
аукціоні з 
умовами 

26.06.2018 Частина нежитлових 
приміщень 1-го по-
верху гуртожитку № 3 
площею 29,4 кв.м.           
м. Рівне, вул. Мі-
рющенка, 62 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
_ 

 
№ 77 

З метою 
продовження 
договору оренди 

02.07.2018 Будівля Цепцевицької 
ветдільниці площею 
110,9 кв.м. 
Сарненський р-н, с. 
Цепцевичі, вул. 
Центральна, 182 

 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

 
_ 

 
№ 78 

З метою 
укладення 
договору оренди 

05.07.2018 

 

Нежитлове приміщен-
ня 3-го поверху адмін-
будинку площею 16,0 
кв.м. 
м. Рівне, вул. 
Кавказька, 7 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

 

  _ 

 
№ 79 

З метою 
укладення 
договору оренди 

05.07.2018 

 

Комплекс будівель та 
споруд  
м. Рівне, вул. 
Київська, 108 ж 

Рівненська товарна 
біржа 

 

09.07.2018 

 
№ 80 

З метою 
укладення 
договору оренди 

19.07.2018 Матеріальний склад 
Клеванської експлуа-
таційної дільниці 
площею 190,7 кв.м.  
Рівненський р-н, смт. 
Клевань, вул. 
Б.Хмельницького, 1 А 

Рівненська товарна 
біржа 

 

25.07.2018 

 
№ 81 

З метою 
укладення 
договору оренди 

19.07.2018 Нежитлові 
приміщення площею 
66,6 кв.м. розташовані 
на 1 поверсі будівлі 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

 
27.07.2018 

 
№ 82 

З метою 
укладення 
договору оренди 



  

 

гуртожитку  
Дубенський р-н, с. 
Мирогоща, вул. 
Студентська, 13 

19.07.2018 Нежитлове 
приміщення 2-го 
поверху адмінбудівлі 
(кім.№22) площею 
19,5 кв.м.  
м. Здолбунів, вул. 
Пушкіна, 44 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
02.08.2018 

 
№ 83 

З метою 
укладення 
договору оренди 

19.07.2018   Двоповерхова будівля 
готельного коплексу 
(кафе-кемпінг) 
площею 233,6 кв.м. 

  Рівненський р-н, смт. 
Квасилів, вул. 
Рівненська, 90 

Рівненська товарна 
біржа 

 

26.07.2018 

 
№ 84 

З метою 
укладення 
договору оренди 

19.07.2018 Частина вестибюлю 2-
го поверху 
навчального корпусу 
№ 7  
 М. Рівне, вул. 
Мірющенка, 53 а 

Рівненська товарна 
біржа 

 

11.09.2018 

 
№ 85 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.07.2018 частина вестибюлю  
навчального – вироб-
ничих майстерень  
 М. Рівне, вул. 
Відінська, 35 

Рівненська товарна 
біржа 

 

25.07.2018 

 
№ 86 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.07.2018 Частина приміщення  
адмінбудівлі  площею 
11,0 кв.м.  
м. Березне, вул. 
Андріївська, 15/1 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
02.08.2018 

 
№ 87 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.07.2018 Котельня № 1  
площею 199,4 кв.м.  
м. Березне, вул. 
Чорновола, 23 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
26.07.2018 

 
№ 88 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.07.2018 частина даху будівлі 
гуртожитку площею 
15,0 кв.м. 
 М. Рівне, вул. 
Дундича, 3А 

Рівненська товарна 
біржа 

 

25.07.2018 

 
№ 89 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.07.2018 Нежитлове  примі-
щення  будівлі кафе 
площею 179,1 кв.м.  
м. Рівне, вул. БОС, 
1/329 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
22.08.2018 

 
№ 90 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.07.2018 частина даху будівлі 
навчального корпусу 
№ 6 площею 31,3 кв.м.  
 м. Рівне, вул. 
Чорновола, 49 А 

Рівненська товарна 
біржа 

 

25.07.2018 

 
№ 91 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.07.2018 Перший поверх 
приміщення 
пожежного депо 
площею 107,9 кв.м.  
 м. Рівне, вул. 
Київська, 106 

Рівненська товарна 
біржа 

25.07.2018  
№ 92 

З метою 
продовження 
договору оренди 

24.07.2018 частина вбудованих 
приміщень полікліні-

Рівненська товарна 
біржа 

  
№ 93 

З метою 
продовження 



  

 

 ки ДЗ “СМСЧ № 3” 
площею 18,1 кв.м.  
 м. Вараш, вул. Енер-
гетиків, 23 

30.08.2018 договору оренди 

24.07.2018 

 

частина місця на ди-
мовій металевій трубі 
котельні та місце на 
частині фундаменту 
площею 12,0 кв.м.  
 м. Дубровиця, пров. 
Макарівський, 1 

Рівненська товарна 
біржа 

 

_ 

 
№ 94 

З метою 
продовження 
договору оренди 

24.07.2018 

 

Приміщення актового 
залу на 1-му поверсі 
адміністративно побу-
тового корпусу пло-
щею 266,1 кв.м. 
м. Рівне, вул. Дун-
дича, 3 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

 

     02.08.2018 

 
№ 95 

З метою 
продовження 
договору оренди 

24.07.2018 

 

Нежитлове  примі-
щення № 14 площею 
40,6 кв.м.  
м. Рівне, вул. Кіквідзе, 
34 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

 
03.08.2018 

 
№ 96 

З метою 
продовження 
договору оренди 

24.07.2018 

 

Частина приміщень  1-
го поверху сту-
дентського кафе пло-
щею 225,5 кв.м. 
м. Рівне, вул. Оста-
фова, 29 

ПП “Експерт-
Рівне-Консалт” 

 

     08.08.2018 

 
№ 97 

З метою 
продовження 
договору оренди 

24.07.2018 

 

Нежитлові  примі-
щення навчального 
корпусу № 4 площею 
22,2 кв.м.  
м. Рівне, вул. Толс-
того, 3 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

 
22.08.2018 

 
№ 98 

З метою 
продовження 
договору оренди 

24.07.2018 

 

Частина нежитлового  
приміщення 1-го 
поверху гуртожитку № 
1 площею 37,8 кв.м.  
м. Рівне, вул. Набе-
режна, 30 

ТОВ “ЦТБ Рівне- 
Експо” 

 
02.08.2018 

 
№ 99 

З метою 
продовження 
договору оренди 

24.07.2018 

 

Пункт ТО площею 
319,3 кв.м.  
 Дубенський р-н, с. 
Мирогоща Перша, вул. 
Шевченка, 59 

Рівненська товарна 
біржа 

 

03.08.2018 

 
№ 100 

З метою 
укладення 
договору оренди 

31.07.2018 

 

частина  приміщення 
навчального корпусу 
№ 1 площею 13,6 кв.м.  
 м. Острог, вул. Семі-
нарська, 2 

Рівненська товарна 
біржа 

 

03.08.2018 

 
№ 101 

З метою 
укладення 
договору оренди 

31.07.2018 

 

Частина адмініст-
ративної  будівлі 
лощею  2,0 кв.м.  
м. Сарни, вул. 
Гагаріна, 100 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 
22.08.2018 

 
№ 102 

З метою 
укладення 
договору оренди 

07.08.2018 

 

Будівля контори 
лісництва площею 
83,7 кв.м.  
 Володимирецький р-
н, с. Рудка,  вул. 

ПП ЕКФ 
“Приватна справа” 

 

24.09.2018 

 
№ 103 

З метою 
укладення 
договору оренди 



  

 

Шкільна, 17 

07.08.2018 

 

Будівля контори 
лісництва площею 
146,1 кв.м.  
 Володимирецький р-
н, с. Озерці,  вул. Пі-
щана, 3 

ПП ЕКФ 
“Приватна справа” 

 

24.09.2018 

 
№ 104 

З метою 
укладення 
договору оренди 

07.08.2018 

 

Будівля кордону  
площею 141,2 кв.м.  
 Володимирецький р-
н, с. Полиці,  вул. 
Хмельницького, 48 а 

ПП ЕКФ 
“Приватна справа” 

 

24.09.2018 

 
№ 105 

З метою 
укладення 
договору оренди 

07.08.2018 

 

Будівля контори 
лісництва площею 
151,8 кв.м.  
 Володимирецький р-
н, с. Стара Рафалівка,  
вул. Хлібороб, 18 

ПП ЕКФ 
“Приватна справа” 

 

24.09.2018 

 
№ 106 

З метою 
укладення 
договору оренди 

07.08.2018 

 

Будівля кордону 
площею 161,8 кв.м.  
 Володимирецький р-
н, с. Сопачів,  вул. 
Нова, 11 

ПП ЕКФ 
“Приватна справа” 

 

24.09.2018 

 
№ 107 

З метою 
укладення 
договору оренди 

14.08.2018 

 

Об’єкт малої привати-
зації – окремого май-
на – група інвентар-
них об’єктів у складі : 
будівля прохідної Б-1 
загальною площею 
25,8 кв.м. , споруда 
ганку, споруда еста-
кади  
 смт. Гоща,  вул. 
Промислова, 1 

ПП ЕКФ 
“Приватна справа” 

 

14.08.2018 

 
№ 108 

З метою 
приватизації 
шляхом викупу 

14.08.2018 

 

½  вентиляційної 
шахти комуніка-
ційного тунелю зі 
спорудами   
 м. Рівне, вул. Київсь-
ка, 106 

Рівненська товарна 
біржа 

 

27.08.2018 

 
№ 109 

З метою 
укладення 
договору оренди 

14.08.2018 

 

½  вентиляційної 
шахти комуніка-
ційного тунелю зі 
спорудами   
 м. Рівне, вул. Київсь-
ка, 106 

Рівненська товарна 
біржа 

 

27.08.2018 

 
№ 110 

З метою 
укладення 
договору оренди 

14.08.2018 

 

Частина приміщення 
будівлі майстерні 
площею 84,4 кв.м.   
 м. Рівне, вул. 
Відінська, 7 

Рівненська товарна 
біржа 

 

27.08.2018 

 
№ 111 

З метою 
укладення 
договору оренди 

14.08.2018 

 

Частина димової тру-
би котельні площею 
12,0 кв.м.  та частина 
асфальтного покриття 
площею 3,0 кв.м.  
 м. Сарни, вул. 
Технічна, 4 

Рівненська товарна 
біржа 

 

27.08.2018 

 
№ 112 

З метою 
укладення 
договору оренди 



  

 

14.08.2018 

 

Шлюз-регулятор 
Боберського водос-
ховища площею 637,3 
кв.м. та гребля Бо-
берського водосхо-
вища площею 3986,7 
кв.м.  
Березнівський р-н, 
Тишицька сільська 
рада 

ПП 
“Експертбудсервіс” 

 

         _ 

 
№ 113 

З метою 
укладення 
договору оренди 

28.08.2018 

 

Будівля консульта-
тивно-ветеринарного 
пункту площею 35,6 
кв.м.   
м. Рівне, вул. Теат-
ральна, 3а 

ПП “Експерт- 
Рівне- Консалт” 

 
31.08.2018 

 
№ 114 

З метою 
приватизації 
шляхом викупу  

28.08.2018 

 

Виробничі приміщен-
ня адмінбудинку  пло-
щею 1418,7кв.м. , під-
собні приміщення 
площею 53,9 кв.м. , 
коридори площею 
301,1 кв.м., сходові 
клітки 90,3 кв.м., туа-
лети та укмиваль-ники 
площею 16,8 кв.м. 
м. Рівне, вул. 
Кавказька, 7 

Рівненська товарна 
біржа 

 
_ 

 
№ 115 

З метою 
укладення 
договору оренди 

28.08.2018 

 

Частина монастирсь-
кого корпусу площею 
18,59 кв.м.   
м. Острог, вул. Семі-
нарська, 2 

ПП “Експерт- 
Рівне- Консалт” 

 
25.09.2018 

 
№ 116 

З метою 
укладення 
договору оренди 

28.08.2018 

 

Гараж  площею 20,1 
кв.м.   
м. Березне, вул. 
Київська, 5а/4 

ПП ЕКФ 
“Приватна справа” 

 
31.08.2018 

 
№ 117 

З метою 
приватизації 
шляхом 
продажу на 
електронному 
акціоні 

28.08.2018 

 

Будівля гаража нового 
площею 787,9 кв.м.   
м. Рівне, вул. 
Павлюченка, 3 

ПП “Експерт- 
Рівне- Консалт” 

 
30.08.2018 

 
№ 118 

З метою 
укладення 
договору оренди 

19.09.2018 

 

Приміщення № 1 
складів для зберігання 
агрегатів  площею 
137,2 кв.м.   
м. Рівне, вул. 
Курчатова, 58б 

ФОП Гаюк О.С.  
_ 

 
№ 119 

З метою 
укладення 
договору оренди 

19.09.2018 

 

Частина вестибюлю 
навчального корпусу 
№ 6  площею 8,0 кв.м.   
м. Рівне, вул. 
Чорновола, 49А 

Рівненська товарна 
біржа 

 
04.10.2018 

 
№ 120 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.09.2018 

 

Приміщення гаража  
площею 45,7 кв.м.   
м.Рівне,в.Вербова,16А 

ФОП Гаюк О.С.  
09.10.2018 

 
№ 121 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.09.2018 

 

Частина приміщень 
уніфікованого цеху-
складу  площею 371,0 
кв.м.   

ФОП Гаюк О.С.  
28.09.2018 

 
№ 122 

З метою 
продовження 
договору оренди 



  

 

 
Фахівцями відділення складено _0__ актів оцінки пакетів акцій акціонерних 

товариств  для розрахунку їх початкової вартості: 
- вказати назву підприємств та зазначити який __0__ % акцій знаходяться 

у власності Держави.  
 

Забезпечено проведення незалежної оцінки: 
Мета оцінки Оголошено 

конкурси 
з відбору 

оцінювачів 

Проведено 
конкурсів 
з відбору 

оцінювачів 

Укладено 
договорів 

на 
проведення 

оцінки 

Підписано 
актів 

прийому-
передачі 

робіт 

Прорецен
зовано 

звітів про 
оцінку 
майна 

Погоджен
о/затверд

жено 
висновки 

про 
вартість 
майна 

Відчуження 0 0 0 0 0 0 

Оренда 30                           
( вт.ч. по 5 
об’єктах 

приватизації 

28                  
( вт.ч. по 5 
об’єктах 

приватизації 

94 131 131 131 

Приватизація 1 1 6 4 4 4 

За зверненням 0 0 0 0 0 0 

м. Сарни, вул. 
Технічна, 2 

19.09.2018 

 

Нежитлові підвальні 
приміщення будівлі 
виробничого корпусу  
площею 102,0 кв.м.   
м. Рівне, вул. 
Кавказька, 7 

Рівненська товарна 
біржа 

 
01.10.2018 

 
№ 123 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.09.2018 

 

Нежитлове приміщен-
ня цокольного поверху 
навчального корпусу 
№ 4  площею 59,2 
кв.м.   
м. Рівне, вул. Чорно-
вола, 41 

Рівненська товарна 
біржа 

 
_ 

 
№ 124 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.09.2018 

 

нежитлові примі-
щення 3-го поверху 
адмінбудівлі  площею 
76,2 кв.м.   
м. Рівне, вул. 
Кавказька, 5 

ФОП Гаюк О.С.  
01.10.2018 

 
№ 125 

З метою 
продовження 
договору оренди 

19.09.2018 

 

Нежитлове приміщен-
ня господарського 
корпусу  площею 75,5 
кв.м.   
м. Вараш, вул. Енер-
гетиків, 25 

Рівненська товарна 
біржа 

 
04.10.2018 

 
№ 126 

З метою 
продовження 
договору оренди 

26.09.2018 Частина будівлі 
гуртожитку  площею 
144,4 кв.м.   
м. Рівне, вул. 
Драгоманова, 21В 

ТОВ “ЦТБ Рівне-
Експо” 

 
28.09.2018 

 
№ 127 

З метою 
укладення 
договору оренди 

26.09.2018 Вбудовані приміщен-
ня  площею 14,58 кв.м.   
м. Рівне, вул. Князя 
Романа, 9 

ТОВ “ЦТБ Рівне-
Експо” 

 
28.09.2018 

 
№ 128 

З метою 
укладення 
договору оренди 



  

 

Інше 1 0 0 1 1 1 

Всього: 31 29 100 136 136 136 

 
5. Діяльність щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу 
об’єктів. Стан виконання покупцями взятих на себе зобов’язань по договорам 

купівлі-продажу (далі - ДКП) 

ДКП, що підлягають 
перевірці 

Фактично 
перевірено 

ДКП 

Назва об'єкту приватизації Покупець 

№_____ «____»_____2
0__р. 

Так Ні 

Прич
ина 
не 

здійс
ненн

я 
пере
вірк

и 
Всього (кількість) 8       

Нежитлові приміщення 
загальною площею 54,5 
кв.м. в будівлі колишньої 
котельні за адресою 
Рівненська обл. 
Сарненський р-н, смт. 
Клесів, вул. 
Дзержинського, 32 

 

ТОВ “Топаз - ЛТД”, 
код ЄДРПОУ 

13990808 

№268 22.08.2016р. так 

 

- - 

Нежитлова будівля 
овочесховища  заг. пл. 33,9 
кв.м. за адресою 
Рівненська область, 
Рівненський р-н, с. 
Вересневе, вул. 
Центральна, 7-в 

Кот Ірина Анатоліївна 
(реєстр. номер 

облікової картки  
платника податків 

3209912146) 

№1554  від 
14.12.2016р 

так - - 

76/100 часток нежитлових 
приміщень будівлі 
котельні літ . “А-1” за 
адресою : Рівненська 
область, Сарненський р-н, 
смт. Клесів, вул. 
Чайковського 
(Дзержинського), 32 

ТОВ “Топаз - ЛТД”, 
код ЄДРПОУ 

13990808 

№280  від 
25.08.2016р  

 

так 

 

 

 

- 

 

 

- 

Об`єкт незавершеного 
будівництва 

одноквартирного 
житлового будинку разом 
із земельною ділянкою за 

адресою: Рівненська 
область, березнівський 
район, м.Березне, вул. 

Приходька,4 

 

Зосюк Ірина 
Вікторівна(РНОКПП 

2614011127) 
№982 

Від 
26.05.2011р. 

так 

 

- 

- 



  

 

Нежитлове приміщення 
загальною площею 162,6 

кв.м., за адресою: 
Рівненська область, 

Костопільський район, 
с.Базальтове, вул.Жовтнева 

4а 

Гринько Лариса 
Миколаївна 
(РНОКПП 

2869010785) 

№698 
Від 

04.06.2014р. 
так  

 

Нежитлове приміщення 
загальною площею 227,3 

кв.м., за адресою: 
Рівненська область, 

Костопільський район, 
с.Базальтове, вул.Жовтнева 

4а 

Гринько Михайло 
Юрійович (РНОКПП 

2354903153) 
№40 

Від 
26.02.2015р. 

так - 

- 

Об`єкт незавершеного 
будівництва 

одноквартирного 
житлового будинку разом 
із земельною ділянкою за 

адресою: Рівненська 
область, березнівський 
район, м.Березне, вул. 

Приходька,2 

Зосюк Ірина 
Вікторівна(РНОКПП 

2614011127) 
№979 

від 
26.05.2011р 

так - 

- 

Нежитлове приміщення 
загальною площею 105,1 

кв.м., за адресою: 
Рівненська область, 

Костопільський район, 
с.Базальтове, вул.Жовтнева 

4а 

Гринько Лариса 
Миколаївна 
(РНОКПП 

2869010785) 

№147 
від 

11,06,2015р. 

 

так 

 

 

 

- 

 

 

- 

 
В ході перевірок повне виконання умов зафіксовано по 3 ДКП. 
Актом підсумкової перевірки знято з контролю 3 ДКП_ . 
Невиконання (неналежне виконання) покупцями взятих на себе за ДКП 

зобов’язань зафіксовано по 2 договорах купівлі-продажу: 
із них, порушення 2 –х в частині завершення будівництва та введення об`єкта в 

експлуатацію протягом 3-х років від дня підписання акту приймання – передачі. 

До порушників застосовано відповідальність, передбачену договорами купівлі-
продажу – нараховано штрафи на загальну суму 0 тис. грн та розпочато роботу по 
розірванню ДКП. 

Станом на 01 жовтня 2018 р. у власність держави повернуто 0 об’єкти 
приватизації (вказати які об’єкти).  

Станом на 01.10.2018 року за рішенням господарського суду Рівненської 
області від 15.08.2017р., залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного 
господарського суду від 05.10.2017 року та постановою Касаційного господарського 
суду у складі Верховного суду від 13.06.2018р. у справі №918/1049/16 розірвано 4 
договори купівлі-продажу:  
 Об'єкта незавершеного будівництва артезіанських свердловин виробництва 

аміаку, що підлягає продажу на аукціоні, від 29 травня 2006 року, посвідчений 



  

 

приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Олинець А.М. 
травня 2006 року та зареєстрований у реєстрі за № 2286. 
 Об'єкта незавершеного будівництва залізобетонної огорожі виробництва 

аміаку посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального 
округу Олинець А.М  29 травня 2006 року та зареєстрований у реєстрі за № 2288. 
 Об'єкта незавершеного будівництва внутрішньомайданчикових залізничних 

доріг виробництва аміаку, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського 
нотаріального округу Олинець А.М. 28 грудня 2005 року та зареєстрований у реєстрі 
за № 6488. 
 Об'єкта незавершеного будівництва цеху наповнення і зберігання балонів, 

корпус 372 виробництва аміаку, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського 
міського нотаріального округу Олинець А.М. 28 грудня 2005 року та зареєстрований 
у реєстрі за № 6487. 
Підставою для розірвання договорів купівлі-продажу було порушення умов договору 
купівлі-продажу в частині завершення будівництва Об»єктів. 03.05.2018 року 
Регіональним відділенням подано позов про повернення майна. Ухвалою 
господарського суду Рівненської області від 04.05.2018р. позовну заяву прийнято до 
розгляду та порушено провадження у справі. 

Також у провадженні господарського суду Рівненської області перебувала 
справа №918/36/16 за позовом регіонального відділення ФДМУ по Рівненській 
області до Данильчука Миколи Яковича про розірвання договору купівлі-продажу 
ОНБ №4072 від 07.10.2008 року – незавершеного будівництва цеху крейди за 
адресою Рівненська область , Дубенський район, с. Мильча, вул. Танкістів, 44. 

Рішенням господарського суду Рівненської області від 27.02.2017р. , 
залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 
19.06.2017р. та постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного 
Суду  відмовлено в задоволенні позовної заяви регіонального відділення у зв»язку з 
не настанням строку завершення будівництва.  

З числа повернутих у державну власність об’єктів приватизації повторно 
продано 0 об’єктів (вказати які об’єкти). 

За 0 договором продовжується претензійно-позовна робота з їх розірвання 
(визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у державну 
власність (вказати які об’єкти). 

На наступний за звітним квартал заплановано: 
 

ДКП , що підлягає перевірці Назва об'єкту  
№_____ «____» 

_____20__р. 

Дата 
останньої 
перевірки 

Примітки 
(інші критерії 

відбору для 
включення до 

перевірки) 
Незавершене будівництво 
універмагу з гастроном та 

будинком побуту, що знаходиться 
на балансі ВП “Рівненська АЕС” 
за адресою:Рівненська область, 

м.Вараш (Кузнецовськ), м-н 
Незалежності,10 

№2395 13.12.2002р. 29.09.2017р. Графік 



  

 

Об`єкт незавершеного будівництва 
житлового будинку на 22 квартири 

(2 черга),який розташований м. 
Дубно, вул. Берестецька, 1,площа 

земельної ділянки під забудову 
0,22 га 

№3 11.01.2008р. 22.12.2017р. Графік 

Об`єкт незавершеного будівництва 
складу для кормів,що знаходиться 

за адресою: Рівненська область, 
Рокитнівський 

район,с.Карпилівка,вул. 
Шевченка, 89-б 

№421 21.03.2000р. 26.09.2017р. Графік 

 

Будівля прохідної, загальною 
площею 20,9 кв.м. (літ.А-1) 

Рівненський район, смт. Клевань, 
вул. Центральна,36 

№800 11.03.2013р. 26.03.2018р. Графік 

Група інвентарних об`єктів у 
складі: нежитлове приміщення 
підвалу загальною площею 40,9 

кв.м. в будівлі складу для фарб та 
будівля пилорами загальною 

площею 114,1 кв.м. Рівненський 
район, смт.Клевань, вул. 

Центральна,36 

№2580 18.09.2013р. 26.03.2018р. Графік 

Об`єкт незавершеного будівництва 
цеху крейди, який розташований 
за адресою: Рівненська область, 

Дубенський район, с. Мильча, вул. 
Танкістів, 44 

№4072 07.10.2008р. - Графік 

Нежитлова будівля складу- 
магазину разом із земельною 

ділянкою загальною площею 165,4 
кв.м. за адресою: Рівненська 

область, м.Дубно, пров. 
Центральний,12 

№67 28.02.2018 р. - Графік 

Об`єкт незавершеного будівництва 
– квартира №1 в 4-квартальному 

житловому будинку з 
господарськими приміщеннями, 

який знаходиться за адресою: 
Рівненська область, 

Костопільський район, с. 
Базальтове, вул. Базальтівська, 

буд.3 

№485 28.09.2018р. - Графік 

Об`єкт незавершеного будівництва 
– квартира №2 в 4-квартальному 

житловому будинку з 
господарськими приміщеннями, 

який знаходиться за адресою: 
Рівненська область, 

Костопільський район, с. 
Базальтове, вул. Базальтівська, 

буд.3 

№486 28.09.2018р. - Графік 



  

 

Об`єкт незавершеного 
будівництва – квартира №3 в 4-

квартальному житловому будинку 
з господарськими приміщеннями, 

який знаходиться за адресою: 
Рівненська область, 

Костопільський район, с. 
Базальтове, вул. Базальтівська, 

буд.3 

№487 28.09.2018р. - Графік 

Об`єкт незавершеного 
будівництва – квартира №4 в 4-

квартальному житловому будинку 
з господарськими приміщеннями, 

який знаходиться за адресою: 
Рівненська область, 

Костопільський район, с. 
Базальтове, вул. Базальтівська, 

буд.3 

№488 28.09.2018р. - Графік 

 

6 . Управління корпоративними правами держави 

Станом  на 01.10.2018р.  регіональне відділення здійснювало повноваження з 
управління корпоративними правами держави у господарських товариствах, 
розташованих на території  Рівненської  області: 

№ 
з/п 

Код ЄДРПОУ 
Найменування господарського 

товариства 
Статутний 

капітал, грн 

Розмір 
державної 
частки, % 

Ознака 
банкрутст

ва 
1

1 
14314989 ВАТ “Рівненський радіотехнічний 

завод” 
11 211 594,25 50+1 акція ліквідація 

2
2 

906670 ВАТ “Зарічненський агротехсервіс” 215 139,75 7,653  

3
3 

5490517 ВАТ “Зарічненський райагрохім” 340 170,50 0,010  

4
4 

724910 ПАТ  “СГП “Шубківське” 8 129 207 0,39  

5
5 

35505132 ПАТ “Мирогощанський аграрій” 39 241 043 100  

6
6 

13987597 ВАТ “Рівненська авіокомпанія   
“Універсал-Авіа” 

5 908 400 35,516 санація 

 

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) господарських 
товариств: 

№ з/п Найменування 
господарського 

товариства, державна 
частка 

Дата 
проведення 
загальних 

зборів 

Примітки (основні 
питання) 

 

Рішення 

1 ПАТ  “СГП “Шубківське”   
державна частка – 0,39% 

26.04.2018р. Обрання голови та 
секретаря зборів. 
затвердження звіту  
ПАТ , зміна типу 

 



  

 

товариства ,  зміни  до 
статуту 

 

* Примітки: Відповідно до виписки про операції з цінними паперами від 18.07.2018р. 
депозитарною установою ПАТ АБ “Укргазбанк” проведена операція на поставку прав на цінні 
папери   ПАТ “СГП “Шубківське” згідно рішення Рівненського районного суду Рівненської 
області  від 17.04.2018р. по справі  №570/665/18.  Станом на  01.10.2018р.  розмір державної 
частки становить – 0 %. 

 

Інформація про засідання наглядових рад акціонерних товариств: 

№ з/
п 

Найменування 
господарського товариства, 

державна частка 

Дата 
проведення 

засідань 
наглядової 

ради 

Примітки (основні 
питання) 

 

Рішення 

1 ПАТ “Мирогощанський 
аграрій” державна частка –

100% 

01.02.2018р. Обрання голови та 
секретаря 
наглядової ради 

Обрано  голову та 
секретаря наглядової 
ради 

2
2 

-  “  - 

11.04.2018р. Обрання секретаря 
наглядової ради  та 
затвердження 
плану роботи НГ 

Обрано секретаря  та 
затверджено план 
роботи НГ 

3
3 -  “  - 

20.04.2018р. Розгляд заяви  в.о. 
директора про 
надання відпустки 

погодили заяву  в.о. 
директора про 
надання відпустки 

4
4 -  “  - 

29.05.2018р. Розгляд заяви в.о. 
директора про 
звільнення з посади 

Погодили  звільнення  
в.о. директора 

5
5 

-  “  - 
07.06.2018р. Обрання  в.о. 

директора 
Обрано  в.о. директора 

6
6 

-  “  - 

26.06.2018р. Розгляд та 
затвердження 
фінансового плану 
підприємства  на 
2019р 

Затвердили 
фінансовий план 
підприємства на 
2019р. 

7
7 

-  “  - 

26.07.2018р. Розгляд листа ПАТ  
щодо падежу 
свиней та надання 
дозволу на 
списання 

Погодили  надати 
дозвіл на списання 
свиней 

8
8 

-  “  - 

18.09.2018р. Про прийняття 
рішення  про 
проведення 
позачергових 
загальних зборів 

Прийнято  рішення  
про проведення 
позачергових 
загальних зборів 

 



  

 

Примітка: Відповідно до виписки про операції з цінними паперами від 18.07.2018р. 
депозитарною установою ПАТ АБ “Укргазбанк” проведена операція на поставку прав на цінні 
папери   ПАТ “Мирогощанський аграрій” згідно договору безоплатної передачі акцій  акцій від  
04.07.2018р.  Станом на  01.10.2018р.  розмір державної частки становить – 75,7 %. 

 

Інформація про представників держави у складі ревізійних комісій: 
№ з/п Найменування господарського 

товариства, розмір державної 
частки 

Склад  ревізійної комісії 
господарського товариства 

Примітки (висновки) 

1 ПАТ “Мирогощанський аграрій” 
державна частка –100% 

загальна кількість членів РК 
–3, з них - 2 представник РВ 
ФДМУ  

 

 

 

 

Інформація про сплату дивідендів на державну частку: 

 з/п 

Найменування 
господарського 

товариства 

Д
К
П,  
% 

Дата 
проведення 
загальних 

зборів 

Чистий 
прибуток, 
тис. грн 

Очікувана 
сума 

дивідендів 
на 

державну 
частку, тис. 

грн 

Нараховані 
дивіденди, 

тис. грн 

Сплачен
о 

дивіден
ди 

(частину 
чистого 
прибутк
у), тис. 

грн 

Примітки 

       
 
 
 
 
 
 
 
 




