РВ ФДМУ по Рівненській області оголосило конкурс для оцінювачів
на 19.07.2018 року.
До 16.00 години 13.07.2018 року включно приймаються заяви на участь у
конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта 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: 30.06.2018 року.
Регіональне відділення, зокрема, пропонує оцінити будівлі;
1. матеріальний склад Клеванської експлуатаційної дільниці, площею 190,7
кв.м., за адресою Рівненський район, смт. Клевань, вул. Б. Хмельницького, 1А
( платник робіт з оцінки: ФОП Червань Ірина Миколаївна).
2. нежитлові приміщення, площею 66,6 кв.м., розташовані на 1 поверсі 5поверхової цегляної будівлі гуртожитку, за адресою Рівненська область,
Дубенський р-н, с. Мирогоща, вул. Студентська, 13, (платник робіт з оцінки Рівненська дирекція ПАТ «Укрпошта»).
3. нежитлове приміщення другого поверху адмінбудівлі (кім. №22), площею
19,5 кв.м., за адресою Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44,
(платник робіт з оцінки : нотаріус Довганюк Наталія Миколаївна).
4. двоповерхова будівля готельного комплексу (кафе-кемпінг), площею 233,6
кв.м., за адресою Рівненська область, Рівненський район, смт. Квасилів, вул.
Рівненська, 90,(платник робіт з оцінки: ФОП Нестерчук Валентина Федорівна).
5. частина вестибюлю другого поверху навчального корпусу №7, площею 15,0
кв.м., за адресою м. Рівне, вул. Мірющенка, 53а, (платник робіт з оцінки :
ФОП Борсук Аліса Олексіївна).
6. частина вестибюлю навчально – виробничих майстерень, площею 10,0
кв.м., за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 35 (платник робіт з оцінки: ФОП
Орос Оксана Миколаївна).
7. частина приміщення адміністративної будівлі, площею 11,0 кв.м., за
адресою Рівненська область, м. Березне, вул. Андріївська, 15/1, (платник
робіт з оцінки : адвокат Удод Віктор Федорович).
8. котельня №1, площею 199,4 кв.м., за адресою Рівненська область, м.
Березне, вул. В.Чорновола, 23, (платник робіт з оцінки : ТзОВ «Альтернативна
Теплова Компанія»).
9. частина даху будівлі гуртожитку, площею 15,0 кв.м., за адресою м. Рівне,
вул. О. Дундича, 3а ,(платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар»).
10. нежитлове приміщення будівлі (кафе-їдальня), площею 179,1 кв.м., за
адресою м. Рівне, вул. Дубенська, БОС 1/329, (платник з робіт оцінки : ТзОВ
«Нова Пошта).
11. частина конструкції даху багатоповерхової будівлі навчального корпусу
№6, площею 31,3 кв.м. за адресою м. Рівне, вул. Чорновола, 49а, (платник з
робіт оцінки :ПрАТ «Київстар).
12. перший поверх приміщення пожежного депо «Д-2», площею 107,9 кв.м.,
за адресою м. Рівне, вул. Київська, 106, (платник з робіт оцінки : ФОП Коган
Євген Йосипович.
Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості з метою
укладання договорів оренди державного майна.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00 годині 19
липня 2018 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,77. Документи на участь
у конкурсі приймаються до 30 червня. Телефон для довідок: 26-79-91.

