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Вивчаємо попит на об’єкт оренди. Це, зокрема

 будівля пожхімстанції, загальною площею 499,7 кв. м. по вул. Привокзальна,
1/3 в смт. Рафалівка Володимирецького району, що перебуває на балансі ДП
«Володимирецьке лісове господарство», (орган управління – Державне
агентство лісових ресурсів України). Об’єкт пропонується для розміщення
офіса. Вартість майна за незалежною оцінкою – 995 056,00 грн. Максимально
можливий строк оренди – 2 роки 11 місяців;
 приміщення цокольного поверху навчального корпусу № 1, загальною
площею 75,96 по вул. Соборна, 11 в м..Рівне, що перебуває на балансі
Національного університету водного господарства та природокористування,
(орган управління – Міністерство освіти і науки України. Об’єкт пропонується
для розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у
навчальному закладі. Вартість майна за незалежною оцінкою – 540 100,00
грн. Максимально можливий строк оренди – 2 роки 11 місяців;
 частина приміщення вестибуля навчального корпусу № 1, загальною
площею 5,0 по вул. Шашкевича, 3 в м. Дубно, Рівненської області що
перебуває на балансі ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне
училище», (орган управління – Міністерство освіти і науки України). Об’єкт
пропонується для розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім продажу товарів підакцизної групи .Вартість майна за
незалежною оцінкою – 22 110,00 грн. Максимально можливий строк оренди –
1 рік;
 приміщення солодового відділення та приміщення матеріального складу,
загальною площею 1 096,1 по вул. Зірненська, 7 в с. Зірне, Березнівський
р-н, Рівненської області що перебуває на балансі ДП «Зірненський спиртовий
завод» (орган управління – Міністерство аграрної політики та продовольства
України). Об’єкт пропонується для розміщення виробництва кормів для
тварин (інше використання майна) Вартість майна за незалежною оцінкою –
1 382 400,00 грн. Максимально можливий строк оренди 2 роки 11 місяців;
На цей об’єкт до РВ ФДМУ по Рівненській області уже надійшла одна заява про
намір орендувати. Після вивчення попиту, у разі надходження 2 або більше заяв,
орган приватизації відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст. 9 Закону України “Про
оренду державного та комунального майна” оголосить конкурс на право оренди
державного майна. Заяви слід надсилати до 06.02.2018 включно на адресу
регіонального відділення (м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) в окремому конверті з
написом “Заява про оренду” із зазначенням найменування та місцезнаходження
об’єкта оренди. Більш детальну інформацію можна отримати за тел.: (0362) 26-6675.

