14.09.2018
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів на 19.09.2018року.
До 16.00 години 13 вересня 2018 року включно приймаються заяви
на участь у конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення та продовження договорів оренди державного майна.
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 31.08.2018р.
Регіональне відділення пропонує оцінити об’єкти, зокрема:
1.частина будівлі гаражу, загальною площею 211,1 кв.м., за
адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Шевченка,156, (платник робіт
з оцінки - ФОП Бурмич Сергій Петрович).
2.приміщення №1 складів для зберігання агрегатів,
загальною площею 137,2 кв.м., за адресою м. Рівне, вул. Курчатова,
58б,(платник робіт з оцінки - ФОП Червань Ірина Миколаївна).
3.частина вестибюлю навчального корпусу №6 , загальною
площею 8 кв.м., за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49А,(платник робіт
з оцінки - ФОП Дубинчук Віктор Дмитрович).
4.приміщення гаража
загальною площею 45,7 кв.м., за
адресою м. Рівне, вул. Вербова, 16А.(платник робіт з оцінки-: ФОП Попик
Олег Анатолійович.)
5.частина даху будівлі гуртожитку, загальною площею 70,0
кв.м., за адресою м. Рівне, вул. Дубенська, 37( платник робіт з оцінкиПрАТ «ВФ Україна».)
6.частини
приміщень
уніфікованого
цеху-складу,
загальною площею 371,0 кв.м., за адресою Рівненська обл, м. Сарни,
вул. Технічна, 2.(платник робіт з оцінки- ФОП Павловець Дмитро
Миколайович.)
7.нежитлові підвальні приміщення будівлі виробничого
корпусу, загальною площею 102,0 кв.м., за адресою м.Рівне, вул.
Кавказька, 7.(платник робіт з оцінки - ФОП Чібізова Наталія Миколаївна.)
8.нежитлове приміщення цокольного поверху навчального
корпусу №4, реєстровий номер 02071116.1.КЧЦШЧЮ130, загальною
площею 59,2 кв.м., за адресою м. Рівне, вул. Чорновола, 41.(платник
робіт з оцінки- ФОП Цимбалюк Вадим Віталійович.)
9.нежитлові
приміщення
3-го
поверху
адмінбудівлі,
загальною площею 76,2 кв.м. за адресою м. Рівне, вул. Кавказька,
5.(платник робіт з оцінки- ГО «Будівельний сектор Рівненщини».
10.частина приміщення першого поверху навчального
корпусу №1, загально площею 9,0 кв.м., за адресою м. Рівне, вул. Ст.
Бандери, 12.(платник робіт з оцінки- ФОП Корнійчук Віталій Володимирович.)
11.нежитлове приміщення господарського корпусу «Відділу
профілактичної дезінфекції», загальною площею 75,5 кв.м., за
адресою Рівненська область, м. Вараш, вул. Енергетиків, 25(платник робіт з
оцінки- ФОП Киришко Іванна Любомирівна.)

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення та продовження договорів оренди
державного майна.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00
годині 19 вересня 2018 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 13 вересня. Телефон для
довідок: 26-79-9
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