20.02.2017
Оголошено конкурс на 06.03.2017 року

До 17 години 28 лютого 2017 року включно приймаються заяви на участь у
конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки 5 об’єктів оренди.
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: 28.02.2017 року.
Регіональне відділення, зокрема, пропонує оцінити:
 частина нежитлового приміщення будівлі ВЗ Остки, площею 18,3 кв. м по
вул. 1-го Травня, 11 в с. Остки Рокитнівського району, що перебуває на балансі
РД УДППЗ «Укрпошта»(платник робіт з оцінки: ФОП Гордійчук Л.Г.);
 об’єкти філії реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Біле озеро» (будинок з
мансардою в комплексі з обслуговуючими будівлями, спорудами та інженерними
мережами філії РОК «Біле озеро», інвентарний номер 4726/400, реєстровий
номер 24584661.339.АААЖАГ055, загальною площею 1022,6 кв.м та огорожа
філії РОК «Біле озеро» «Будинок з мансардою», інвентарний номер 10733/401,
реєстровий номер 24584661.339.ПШТДПЮ1164, довжиною 523 м.пог., які
розташовані за адресою вул. Білоозерська, 3, с. Рудка, Володимирецького
району, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»
(платник робіт з оцінки: ТзОВ «Біле Плесо»);
 частина будівлі гаража-майстерні загальною площею 58,9 кв. м по вул.
Незалежності, 35 у смт. Гощі, що перебуває на балансі Корецького
об’єднананого управління Пенсійного фонду України Рівненської області
(платник робіт з оцінки: ФОП Трембакова Галина Євгеніївна);
 частина будівлі гаража-майстерні загальною площею 26,6 кв. м по вул.
Незалежності, 35 у смт. Гощі, що перебуває на балансі Корецького
об’єднананого управління Пенсійного фонду України Рівненської області
(платник робіт з оцінки: ФОП Яковишин Андрій Сергійович);
 адміністративне приміщення першого поверху загальною площею 47,7 кв.
м по вул.16 Липня, 38 у м. Рівне, яке перебуває на балансі ДНВП
«Рівнегеокадастр» (платник робіт з оцінки: ФОП Дідула Іван Семенович).
Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договорів оренди.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00 годині 6 березня
2017 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,77. Документи на участь у
конкурсі приймаються до 28 лютого.
Телефон для довідок: 26-79-91.

