10.03.2016
Оголошено конкурс на 12.04.2016 року
До 5 квітня 2016 року включно приймаються заяви на участь у
конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди. Замовником робіт з оцінки
усіх об’єктів 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:
pochta_56@spfu.gov.ua).
Регіональне відділення пропонує оцінити 6 об’єктів оренди. А
саме:
 гідротехнічні споруди (водовипуск (зим. пруд д/рослиноїдних)
інв.№56; водовипуск (зим. маточний пруд) інв.№62; водовипуск
(зим. пруд №4) інв.№45; водовипуск (зим. пруд д/коропа)
інв.№59; водовипуск (зим. пруд д/рослиноїдних) інв.№48;
водовипуск (літньо-маточний пруд) інв.№51; водонапуск (зим.
маточний пруд) інв.№60; водонапуск (зим. пруд) інв.№52;
водонапуск (зим. пруд) №4) інв.№43; водонапуск (зим. пруд
д/коропа) інв.№57; водонапуск (зим. пруд д/рослиноїдних)
інв.№46; водонапуск (літньо-маточний пруд) інв.№49; водонапуск
КСП-2 (зим. пруд д/рослиноїдних) інв.№54; дамба (зим. маточний
пруд) інв.№61; дамба (зим. пруд д/коропа) інв.№58; контурна
дамба (зим. пруд) інв.№53; контурна дамба (зим. пруд №4)
інв.№44; контурна дамба (зим. пруд д/рослиноїдних) інв.№47;
контурна дамба (зим. пруд д/рослиноїдних) інв.№55; контурна
дамба (літньо-маточний пруд) інв.№50; нагорний канал (наг.пруд
№5) інв.№292), розташовані в межах Богдашівської сільської ради
Здолбунівського району, що перебувають на балансі ДП “Укрриба”
(платник робіт з оцінки: ФОП Вакулін Сергій Васильович).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів,
об’єктів
незавершених
капітальних
інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 12.02.2016 року
становить 809360,19 грн.;
 нежитлове приміщення 3 поверху гуртожитку площею 38,1 кв. м по
вул. Дубенській, 37 у Рівному, який знаходиться на балансі
Рівненського державного аграрного коледжу (платник робіт з
оцінки: приватне підприємство “Оптимальне таксі”);
 побутовий корпус бази водовідливу на будбазі площею 263,8 кв. м
(інв.
№112,
реєстровий
№24584661,330ПШТДПЮ729),
зварювальний пост бази водовідливу на будбазі площею 97,4 кв. м
(інв. №112/1, реєстровий №24584661.330.ПШТДПЮ730), ремонтні
бокси бази водовідливу на будбазі площею 195,4 кв. м (інв.
№112/2, реєстровий №24584661.330.ПШТДПЮ731), майданчик
бетонний бази водовідливу на будбазі площею 827,0 кв. м (інв.
№112/3. реєстровий №2484661.330.ПШТДПЮ732), що розташовані
за адресою Будівельна база №1 та №2 промислової зони №52 у
Кузнецовську та перебувають на балансі ВП “Рівненська АЕС” ДП

НАЕК “Енергоатом” (платник робіт з оцінки: ТзОВ «Кузнецовське
налагоджувально-монтажне управління «Електропівденмонтаж»);
 частина вестибюлю 1 поверху в навчальному корпусі №2 площею
2,0 кв. м по вул. Приходька, 75 у Рівному, який знаходиться на
балансі НУВГП (платник робіт з оцінки: ПАТ комерційний банк
“Приватбанк”);
 нежитлова
будівля
магазину,
реєстровий
№00992836.10.АААДГА844, площею 83,1 кв. м по вул. Лісній, 35а у
с. Тинне Сарненського району, що перебуває на балансі ДП
“Сарненське лісове господарство” (платник робіт з оцінки: Речун
Софія Василівна);
 нежитлове приміщення 3 поверху №306 виробничого корпусу
(реєстровий № 33167357.1.АААБЕИ887) площею 9,3 кв. м по вул.
Кавказькій, 7 у Рівному, який знаходиться на балансі ДП
“Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп” (платник
робіт з оцінки: ТзОВ “ВМ моніторинг”).
Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення (1 об’єкт) та
продовження (2-6 об’єкти) договорів. Дата, на яку проводиться оцінка
об’єктів: 31.03.2016 року.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00
годині 12 квітня 2016 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня,77. Документи на участь у конкурсі приймаються до 5 квітня.
Телефон для довідок: 26-79-91.

