18.04.2016
Оголошено конкурс на 19.05.2016 року
До 16 години 13 травня 2016 року включно приймаються заяви
на участь у конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів. 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:
pochta_56@spfu.gov.ua).
Регіональне відділення, зокрема, пропонує оцінити:
 частину адміністративної будівлі площею 61,8 кв. м по проспекту
Незалежності, 47 в Острозі, що перебуває на балансі НУ “Острозька
академія” (платник робіт з оцінки: ФОП Новоселецький Олександр
Миколайович). Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.03.2016 р. становить 0 грн. Цільове призначення земельної
ділянки розміром 2,0847 га, що по проспекту Незалежності, 83а в
Острозі, - для обслуговування навчальних приміщень та об’єктів
інфраструктури,
її
правовий
режим
право
постійного
користування;
 частину 1 поверху будинку ВРП (приміщення № 9, 10, 11, 12, 13,
14) площею 352,3 кв. м по вул. Курчатова, 11 у Рівному, який
знаходиться на балансі ДП «Українська геологічна компанія»
(платник робіт з оцінки: ТзОВ “ФАСАД ЕКСПО ПЛЮС”). Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 08.09.2015 року становить
14057,44 грн. Цільове призначення земельної ділянки розміром
17419 кв. м - для обслуговування виробничої бази Рівненської
геологічної експедиції, її правовий режим - право постійного
користування, нормативна грошова оцінка - 6 784 972,36 грн.;
 нежитлове приміщення площею 46,9 кв. м по вул. Рівненській у с.
Городище
Рівненського
р-ну,
що
перебуває
на
балансі
Городищенської виправної колонії №96 управління Пенітенціарної
служби України в Рівненській області (платник робіт з оцінки:
Управління соціального захисту Зарічненської РДА);
 частину нежитлового приміщення станції Рудня площею 1,0 кв. м по
вул. Залізничній, 7а у с. Пустоівання Радивилівського р-ну, яке
знаходиться на балансі ПАТ “Укрзалізниця” (платник робіт з оцінки:
ТзОВ “Локо Діджітал”).
Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення (1-3 об’єкти)
та продовження (4 об’єкт) договорів. Дата, на яку проводиться оцінка
об’єктів: 31.05.2016 року.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00
годині 19 травня 2016 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня,77. Документи на участь у конкурсі приймаються до 13 травня.
Телефон для довідок: 26-79-91.

