
24.12.2015 
Оголошено конкурс на 15.01.2016 року 

 
              До 11 січня 2016 року  включно приймаються заяви на участь у 

конкурсі з відбору cуб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки 9 об’єктів оренди. А саме: 

 частини приміщення 1 поверху ВРП площею 171,8 кв. м вул. Курчатова, 11 у 
Рівному, що перебуває на балансі ДП “Українська геологічна компанія”; 

 магазину площею 85,1 кв. м, який розташований по вул. Лісовій, 15 у с. 

Федорівка Сарненського р-ну і знаходиться на балансі ДП “Клесівське лісове 
господарство”; 

 нежитлового приміщення прохідної площею 30,3 кв. м по вул. Рівненській у 
с. Городище Рівненського р-ну (балансоутримувач - Городищенська 
виправна колонія управління Державної Пенітенціарної служби України в 

Рівненській області № 96); 
 побутового корпусу бази водовідливу на будівельній базі площею 263,8 кв. 

м (інв. № 112, реєстровий № 24584661.330.ПШТД ПЮ729) за адресою 
Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони № 52 у м. Кузнецовськ, що 
перебуває на балансі ДП НАЕК “Енергоатом” ВП “Рівненська АЕС”; 

 зварювального посту бази водовідливу на будівельній базі площею 97,4 кв. 
м (інв. № 112/1, реєстровий № 24584661.330. ПШТ ДПЮ730), який 

розташований за адресою Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони № 
52 у м. Кузнецовськ і знаходиться на балансі ДП НАЕК “Енергоатом” ВП 
“Рівненська АЕС”; 

 ремонтних боксів бази водовідливу на будівельній базі площею 195,4 кв. м 
(інв. № 112/2, реєстровий № 24584661.330.ПШТДПЮ 731)  за адресою 

Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони № 52 у Кузнецовську 
(балансоутримувач - ДП НАЕК “Енергоатом” ВП “Рівненська АЕС”); 

 майданчику бетонного бази водовідливу на будівельній базі площею 827,0 

кв. м (інв. № 112/3, реєстровий № 24584661.330.ПШТД ПЮ732), що 
розташований за адресою Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони № 

52 у м. Кузнецовськ та перебуває на балансі ДП НАЕК “Енергоатом” ВП 
“Рівненська АЕС”; 

 частини нежитлового приміщення 1 поверху будівлі площею 1,0 кв. м  по 
вул. Студентській, 1 у с. Мирогоща Дубенського р-ну, яке знаходиться на 
балансі Мирогощанського аграрного коледжу; 

 приміщення гуртожитку для проживання сімей (1-й під’їзд) площею 2,0 кв. м 
(інв. № 4775/404, реєстровий № 24584661.338. ПШТД ПЮ1006) за адресою 

мікрорайон Перемоги,24 у Кузнецовську (балансоутримувач - ДП НАЕК 
“Енергоатом” ВП “Рівненська АЕС”). 

              Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою укладення (1-2 об’єкти) та продовження (3 – 
9 об’єкти) договорів. Запланована дата  оцінки обох об’єктів - 31.12.2015 року.   

              Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 10.00 годині  
15 січня  2016 року за адресою 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,77. Документи на 
участь у конкурсі  приймаються до 11 січня. Телефон для довідок: 26-79-91. 

 


