07.07.2017
Оголошено конкурс для оцінювачів на 20.07.2017

До 16.00 години 14 липня 2017 року включно приймаються заяви на участь у
конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди.
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: 30.06.2017 року.
Регіональне відділення, зокрема, пропонує оцінити:


склад для запчастин, площею 8,5 кв.м, Бокс для ремонту механізмів, площею
92,9 кв.м, Піднавіс для мехінізмів, площею 83,0 кв.м, Прохідна, площею 11,6
кв.м, Будинок ПДУ, площею 94,8 кв.м, Заправка, площею 10,2 кв.м. за
адресою: Рівненська область, смт. Млинів, вул. Кірова, 49, що перебуває на
балансі Дубенського міжрайонного управління водного господарства (платник
робіт з оцінки: фермерське господарство «Млинівська Чайка»);



частину пологового будинку на 30 ліжок з центральним кисневим пунктом,
площею 51,0 кв.м., що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медикосанітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України» (платник робіт з
оцінки: ТзОВ «МЛ «ДІЛА»);



приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 кв.м., за адресою:
Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Шевченка,
16г, що перебуває на балансі ПСП «Шпанівське» (платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області);



будівля магазину (разом із земельною ділянкою), загальною площею 305,6
кв.м., за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, 71, що
знаходиться на балансі ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів»
(платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області);



нежитлова будівля, склад-магазин загальною площею 165,4 кв.м. (разом із
земельною ділянкою), за адресою: м. Дубно, пров. Центральний, 12, (5), що
перебуває на балансі ПАТ «Дубноцукор» (платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області)
Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди державного майна(12), та визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні (3-5).
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00 годині 20
липня 2017 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,77. Документи на
участь у конкурсі приймаються до 14 липня. Телефон для довідок: 26-79-91.

