23.03.2016
Оголошено конкурс на 19.05.2016
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:
 нежитлову будівлю “Баня за зоною” площею 167,4 кв.
м по
вул.Рівненській, 80 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: ФОП Васкевич Марина Миколаївна). Цільове призначення
земельної ділянки розміром 167,4 кв. м - для обслуговування
адміністративних, господарських і житлових будівель, ГВК № 96
користується нею на підставі Державного Акту на право постійного
користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки становить 78,33 грн. за 1 кв. м.;
 КПО з магазином та їдальнею площею 1028,7 кв. м по вул.
Семидубській, 14а у м. Дубно, що знаходиться на балансі ЛФ
Концерну “Військторгсервіс” (платник робіт з оцінки: ФОП Ткачук
Юлія Василівна). Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
08.09.2015 р. становить 235213,00 грн.;
 житлового
будиноку
(шлакобетонний,
одноповерховий)
з
надвірними будівлями (сарай – 4 од., навіс, гараж – 2 од.,
колодязь, вбиральня, огорожа), балансоутримувач відсутній, по
вул. Затишній, 11 у с. Соломир Зарічненського р-ну (платник робіт
з оцінки: Управління соціального захисту Зарічненської РДА).
Цільове призначення земельної ділянки розміром 0,12 га - землі
громадської та житлової забудови, її нормативна грошова оцінка 121707,56 грн.
Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з урахуванням невід’ємних
поліпшень (1 об’єкт), з метою укладення договору (2 об’єкт) та
визначення розміру грошової компенсації громадянам за втрачене
нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з
радіоактивно забрудненої території за індивідуально визначене майно (3
об’єкт). 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.

