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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

1
1

2
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

2

Міністерство
освіти і науки
України

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

3
ВП „Запорізька атомна
електростанція”, код
ЄДРПОУ 19355964,
ДП „Національна атомна
енергогенеруюча компанія
„Енергоатом”,
код ЄДРПОУ 24584661,
71504, Запорізька область,
м. Енергодар,
вул. Промислова, 133,
тел. (06139)5-38-78
ДНЗ „Дніпрорудненський
професійний ліцей”,
код ЄДРПОУ 02543845,
71630, Запорізька область,
м. Дніпрорудне,
пр. Ентузіастів, 25,
тел. (06175)76377

Найменування

4
будівля контори
промдільниці,
інв. № 5944, (Літ. А-1)

частина приміщення
№ 2 (у складі
приміщення № 14
площею 9,4 кв м та
частини приміщень
спільного
користування
№ І, 1, 5, 12 площею
3,30 кв м) підвального
поверху будівлі
гуртожитку (Літ. А-9)

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстровий номер Місцезнаходження Загальна
Вартість Максимально
майна
майна за
можливий
площа,
незалежною строк оренди
м2
оцінкою,
грн.
5
6
7
8
9
489,5
24584661.231.АА
Запорізька обл.,
376264,00
2 роки
АЖАЕ542
м. Енергодар,
364 дні
вул. Промислова,
125

02543845.1.ЧРИАЯ Запорізька
Г002
область,
м. Дніпрорудне,
пр. Ентузіастів 15

12,70

15607,00

2 роки
364 дні

Мета використання

10
Розміщення складу
(зберігання обладнання,
матеріалів та
інструментів)

Розміщення суб'єкта
господарювання, що
здійснює побутове
обслуговування
населення (розміщення
майстерні по ремонту та
обслуговуванню офісної
техніки)

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»

