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ВП №97 (1221) від 03.12.2018
Оголошення
Орендодавця - РВ ФДМУ по Запорізький області про намір передати в оренду об’єкти державного майна щодо яких надійшли заяви
№

Назва органу
управління

п/
п

Балансоутримувач (код за
ЄДРПОУ, назва, юридична
адреса, контактний телефон)

Найменування

1
1

2
Фонд
державного
майна України

3
Регіональне відділення
Фонду державного майна
України по Запорізькій
області,
код ЄДРПОУ 20495280,
69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50,
тел. (061)226-07-87

4
Нежитлові приміщення з № 1 по
№ 6 включно, №№ 58, 59, 60, 61 та
частина приміщення № 57 спільного
користування (площею 41,3 кв м),
першого поверху триповерхової
будівлі (Літ. А-3)

2

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

ВП „Атоменергомаш”
ДП”НАЕК”Енергоатом”,
код ЄДРПОУ 26444970,
71503, Запорізька обл.,
м. Енергодар, вул.
Промислова, 52, а/с 306,
тел. (06139)6-34-88

Частина залу №1, площею 27,0 кв м,
та площі загального користування 4,88 кв м, другого поверху будівлі
їдальні (інв.№5170, Літ.”Б-2”)

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстровий
Місце
Загальна
Вартість Максима
Мета використання
номер майна
знаходження
площа,
майна за
льно
м2
незалежною можливи
оцінкою, й строк
грн.
оренди
5
6
7
8
9
10
_
м. Запоріжжя,
218,0
768 918,00
5
Розміщення
вул. Перемоги, 50
років кафетерію, який не
здійснює продаж товарів
підакцизної групи, площею
83,4 кв м;
офісу, площею 77,9 кв м;
інше використання
нерухомого майна , площею
56,7 кв м
24584661.800. Запорізька обл.,
ЖТЕТЮЖ033 м. Енергодар,
вул. Промислова,
17

31,88

85 014,00

1 рік Розміщення закладу
ресторанного господарства з
постачання страв,
приготовлених
централізовано для
споживання в інших місцях
(для організації лікувальнопрофілактичного
харчування працівників
ВП „Атоменергомаш”)
3 Міністерство
ВП „Атоменергомаш”
Частина обідньої зали №47, площею 24584661.800. Запорізька обл.,
30,81
82 152,00
1 рік Розміщення закладу
енергетики та
ДП”НАЕК”Енергоатом”,
24,0 кв м, та площі загального ЖТЕТЮЖ035 м. Енергодар,
ресторанного господарства з
вугільної
код ЄДРПОУ 26444970,
користування - 6,81 кв м, другого
вул. Промислова,
постачання страв,
промисловості
71503, Запорізька обл.,
поверху будівлі їдальні (інв.№5504,
52
приготовлених
України
м. Енергодар, вул.
Літ.”Д-2”)
централізовано для
Промислова, 52, а/с 306,
споживання в інших місцях
тел. (06139)6-34-88
(для організації лікувальнопрофілактичного
харчування працівників
ВП „Атоменергомаш”)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, буд.50, РВ
ФДМУ по Запорізькій області, тел. №№ (061) 2260789, (061) 2260788, (061) 2260787, (061) 2270785. Заяви подаються в окремому конверті з написом “Заява про оренду” із
зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна»

