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Оголошено конкурс на 22.04.2016 року 
 
              До 16 години 15 квітня 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 та 

приватизації. 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, зокрема, пропонує оцінити 6 об’єктів 
оренди. А саме: 

 нежитлове приміщення будівлі площею 17,1 кв. м по вул. Шкільній, 
9 у с. Іванне Дубенського району, яка знаходиться на балансі РД 

УДППЗ “Укрпошта” (платник робіт з оцінки: ПАТ “Укртелеком”); 
 нежитлові приміщення будівлі площею 34,0 кв. м по вул. 

Центральній, 25 у с. Борове Рокитнівського району, що перебуває 

на балансі РД УДППЗ “Укрпошта” (платник робіт з оцінки: ПАТ 
“Укртелеком”); 

 нежитлові приміщеня будівлі площею 13,0 кв. м по вул. Подол, 3 у 
с. Дерть Рокитнівського району, яка знаходиться на балансі РД 
УДППЗ “Укрпошта” (платник робіт з оцінки: ПАТ “Укртелеком”); 

 нежитлові приміщення будівлі  площею 43,4 кв. м по вул. 1 Травня, 
11 у с. Остки Рокитнівського району, що перебуває на балансі РД 

УДППЗ “Укрпошта” (платник робіт з оцінки: ПАТ “Укртелеком”); 
 нежитлові приміщення  будівлі площею 14,2 кв. м по вул. 

Залізничній, 8 в смт Томашгород Рокитнівського району, яка 
знаходиться на балансі РД УДППЗ “Укрпошта” (платник робіт з 
оцінки: ПАТ “Укртелеком”); 

 частину приміщення 3 поверху виробничого корпусу (кабінет 
№313) площею 98,4 кв. м по вул. Київській, 94 у Рівному, що 

перебуває на балансі ДП “Бурштин України” (платник робіт з 
оцінки: ТзОВ “Українська Бурштинова Компанія”). Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 

об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 01.01.2016 року становить 59 

405,52 грн. Цільове призначення земельної ділянки розміром 4221 
кв. м -\ для обслуговування виробничих приміщень, її правовий 
режим - право користування на підставі договору оренди. 

              Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження (1-5 

об’єкти) та укладення (6 об’єкт) договорів. Дата, на яку проводиться 
оцінка об’єктів: 30.04.2016 року. 
              Регіональне відділення також пропонує оцінити об’єкт 

приватизації. Це будівля овочесховища загальною площею 104,5 кв. м 
разом із земельною ділянкою по вул. Заводській, 1-ж у с. Оженин 

Острозького району (балансоутримувач відсутній). Цільове призначення 
земельної ділянки розміром 0,0958 га - для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
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переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Її правовий режим – 
державна власність, нормативна грошова оцінка не проводилась. 

              Метою проведення оцінки є визначення початкової ціни об’єкта 
приватизації для його продажу на аукціоні. Платником робіт з оцінки є РВ 

ФДМУ по Рівненській області. Дата, на яку проводиться оцінка майна: 
29.02.2016 року. 

              Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 09.00 

годині  22 квітня  2016 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня,77. Документи на участь у конкурсі  приймаються до 15 квітня. 

Телефон для довідок: 26-79-91. 

 
 


