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Оголошено конкурс на 30.03.2016 року 
 
              До 23 березня 2016 року  включно приймаються заяви на участь 
у конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди. Замовником робіт з оцінки 

усіх об’єктів 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 пропонує оцінити 7 об’єктів оренди. А 
саме: 

 частину цегляної димової труби площею 10,0 кв. м та технічний 
майданчик з цементно-бетонним покриттям площею 10 кв. м по 

вул. Київській, 106 у Рівному, що перебувають на балансі ДП НВО 
“Потенціал-Еко” (платник робіт з оцінки: ТзОВ “Лайфселл”); 

 частину підвального приміщення центрального корпусу (реєстровий 

№22554101.3.ЧУДХБЧ005) площею 7,0 кв. м по вул. Семінарській, 
2 в Острозі, які знаходяться на балансі НУ “Острозька акдемія” 

(платник робіт з оцінки: ТзОВ “Т.І.Н.”); 
 нежитлове приміщення 2 поверху адміністративної будівлі площею 

25,0 кв. м по вул. Незалежності, 14 у Костополі, що перебуває на 

балансі Головного управління статистики у Рівненській області 
(платник робіт з оцінки: ФОП Ельяшевська Надія Миколаївна). 

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 

довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.02.2016 р. 
становить 343,79 грн. Земельна ділянка розміром 400 кв. м має 
цільове призначення для обслуговування адмінбудівлі (правовий 

режим - право постійного користування), її нормативна грошова 
оцінка - 117 296,00 грн.; 

 приміщення цокольного поверху гуртожитку № 2 площею 90,69 кв. 
м по вул. В. Чорновола, 55 а у Рівному, яке знаходиться на балансі 
НУВГП (платник робіт з оцінки: ФОП Борсук Аліса Олексіївна). 

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 

довгострокових фінансових інвестицій станом на 21.01.2016 р. 
становить 6 668,28 грн. Земельна ділянка розміром 1291,77 кв. м 
має цільове призначення для обслуговування адмінбудівлі 

(правовий режим - право постійного користування), її нормативна 
грошова оцінка - 1 208 231,23 грн.; 

 частину вхідного тамбуру магазину РД УДППЗ “Укрпошта” площею 
14,8 кв. м по вул. В.Чорновола, 1 у м. Рівне, що перебуває на 
балансі РД УДППЗ “Укрпошта” (платник робіт з оцінки: ФОП 

Ясковець Марія Дмитрівна). Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 

капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
станом на 31.12.2015 р. становить 1 675,71 грн. вул. Земельна 
ділянка розміром 890 кв. м має цільове призначення для 
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обслуговування частини нежитлового приміщення (правовий режим 
- право користування земельною ділянкою за договором оренди), її 

нормативна грошова оцінка - 912580,22 грн.; 
 об’єкти дільниці №3 загальною площею 2 806,3 кв. м (“Контора 

дільниці №3” площею 195,9 кв. м, інв. №91/1, реєстровий 
№24584661.335.АААЖАВ715; “Сантехнічна майстерня” площею 
381,8 кв. м, інв. №33/2, реєстровий №24584661.335.АААЖАВ695; 

“Піонерна база сантехобладнання” площею 70,5 кв. м, інв. №82/0, 
реєстровий №24584661.335.АААЖАВ714; “Відкритий майданчик на 

дільниці будівельних зовнішних мереж” площею 2 062,0 кв. м, інв. 
№8035/1, реєстровий №24584661.335.ПШТДПЮ861; “Складське 
приміщення №2” площею 96,1 кв. м, івн. №8035/2, реєстровий 

№24584661.335.ПШТДПЮ862), розташованих за адресою 
будівельна база №1 та №2 промислової зони, 42 у Кузнецовську, 

які знаходяться на балансі ВП “Рівненська АЕС” ДП “НАЕК 
“Енергоатом” (платник робіт з оцінки: ТзОВ “НВО Укрсовпроект”). 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 

засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015 р. 

становить 54 364,52 грн. Земельна ділянка розміром 5263 кв. м має 
цільове призначення для обслуговування об’єктів по виробництву 

та розподіленню електроенергії будівель і споруд контори дільниці 
№ 3 (правовий режим - право постійного користування), її 
нормативна грошова оцінка -1 502 007,57 грн.; 

 прміщення гаража площею 64,96 кв. м по вул. Ковпака, 3 в смт 
Гоща, що перебуває на балансі Рівненського міжрайонного 

управління водного господарства (платник робіт з оцінки: ФОП 
Мацієвський Роман Вікторович). Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 

капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
станом на 01.12.2015 р. становить 6007,0 грн. 

              Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження (1-2 
об’єкти) та укладення (3-7 об’єкти) договорів. Дата, на яку проводиться 

оцінка об’єктів: 31.03.2016 року. 
              Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00 

годині  30 березня  2016 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня,77. Документи на участь у конкурсі  приймаються до 23 березня. 
Телефон для довідок: 26-79-91. 

 
 


