1
Оголошення
Орендодавця - РВ ФДМУ по Запорізький області про намір передати в оренду об’єкти державного майна щодо яких надійшли заяви
№
п/
п

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

Найменування

1
1

2
Міністерство
енергетики
та вугільної
промисловос
ті України

3
ВП „Запорізька атомна
електрична станція” ДП
„НАЕК”Енергоатом”,
код ЄДРПОУ 19355964,
71504,Запорізька обл.,
м. Енергодар,
вул. Промислова, 133
тел. (06139)53878

4
вбудоване нежитлове приміщення №2-8,
площею
34,6
кв
м,
частина
приміщення №2-12, площею 18,0 кв м,
другого поверху; частини приміщень
№1-1, №1-2, №1-І, №1-5 першого
поверху, приміщень №2-І, №2-5 другого
поверху, площею 6,2 кв м, столової
(літ.Л-2, інв №5274/1/679)

2

Міністерство
енергетики
та вугільної
промисловос
ті України

ВП „Запорізька атомна
електрична станція” ДП
„НАЕК”Енергоатом”,
код ЄДРПОУ 19355964,
71504, Запорізька обл.,
м. Енергодар,
вул. Промислова, 133
тел. (06139)53878

вбудовані нежитлові приміщення з №21
по №23 включно, з №27 по №30
включно, площею 94,9 кв м, частина
приміщення №31, площею 18,0 кв м,
частини приміщень №20, №25, площею
2,1 кв м, першого поверху будівлі
головного корпусу гаража на 50 а/м
(Літ.Е-2, Е-1, інв.№102/2/678)

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстровий
Місце
Загальна
Вартість Максимально
Мета
номер майна
знаходження
площа,
майна за
можливий використання
м2
незалежною строк оренди
оцінкою,
грн.
5
6
7
8
9
10
24584661.212.ЛО Запорізька обл.,
58,8
165 102,00
До
Розміщення
УЖЦП2957
м. Енергодар,
31.03.2019 їдальні, яка не
вул. Промислова, 61
здійснює
продаж товарів
підакцизної
групи

24584661.203.ЛО Запорізька обл.,
УЖЦП2955
м. Енергодар,
вул. Комунальна,6

115,0

322 907,00

До
Розміщення
31.03.2019 їдальні, яка не
здійснює
продаж товарів
підакцизної
групи

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»

