
23.11.2015 

Оголошено конкурс на 10.12.2015 року 
 
              До 3 грудня 2015 року  включно приймаються заяви на участь у 

конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки 8 об’єктів оренди. А саме: 

• частини даху адмінбудівлі площею 4,0 кв. м по вул. 16 Липня, 38 у 
Рівному, що перебуває на балансі РФ “Діпромісто”; 

• павільйону–прохідної вантажного двору площею 23,4 кв. м, що 

знаходиться по вул. Білій, 18-б у м. Рівне на балансі ВП “Рівненська 
дирекція залізничних перевезень” ДТГО “Львівська залізниця”; 

• частини нежитлового приміщення  площею 3,3 кв. м за адресою 
вул. Привокзальна, 1 в обласному центрі (балансоутримувач: ВП 

“Рівненська дирекція залізничних перевезень” ДТГО “Львівська 
залізниця”); 

• частини нежитлового приміщення будівлі терапевтичного 

відділення № 2 площею  32,9 кв. м по вул. Г.Мазепи, 25 у 

Здолбунові, що перебуває на балансі ДЗ “Відділкова лікарня станції 

Рівне” ДТГО “Львівська залізниця”; 
• нежитлових приміщень  площею  54,9 кв. м, розташованих на 1 

поверсі гуртожитку № 1 по вул. Дубенській, 35 у Рівному, що 

знаходиться на балансі Рівненського державного аграрного 
колледжу; 

• нежитлового (цокольного) приміщення будівлі  площею  33,9 кв. м, 
що по вул. 16 Липня, 38 у м. Рівне (балансоутримувач: РФ 
“Діпромісто”); 

• нежитлового приміщення буфету  площею  22,5 кв. м, 
розташованого на 1 поверсі 4-поверхової будівлі навчального 

корпусу по Чорновола, 23 у м. Березне. Яке перебуває на балансі 
Березнівського лісового коледжу; 

• частини приміщення 1 поверху студентської їдальні  площею  290,0 

кв. м по вул. В.Чорновола, 49-а у Рівному, яке знаходиться на 
балансі НУВГП. 

              Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження (1 – 7  
об’єкти) та укладення (8 об’єкт) договорів. Запланована дата  оцінки усіх 

об’єктів - 30.11.2015 року.   
              Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 10.00 

годині  10 грудня  2015 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня,77. Документи на участь у конкурсі  приймаються до 3 грудня. 
Телефон для довідок: 22-79-40. 

 


