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
Вбудовані нежитлові приміщення №1162, №116-3, площею 17,6 кв м, частина
приміщення №116-1, площею 18,0 кв м,
частини приміщень №109-1, №109-2,
№118, №119, площею 2,5 кв м, першого
поверху службово-побутового корпусу
(нов.
бази
ВКО)
(літ.А-3,
інв.№5175/1/680)

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
№105/1, №105/2, №105/3, площею 55,9
кв м, частина приміщення №105,
площею 18,0 кв м, частини приміщень
№100/1, №102, №108, №108/1, площею
2,2 кв м, першого поверху виробничого
будинку НТЦ корпусу А (Літ. зЯ-1, зЯ-2,
інв.№180/1/677)

3.

Державне
агентство
рибного
господарства
України

ДП „УКРРИБА”,
код ЄДРПОУ 25592421,
04053, м. Київ,
вул. Тургенєвська, 82-А,
тел. (044)4860791

Гідротехнічні споруди: гребля (Літ .А),
паводковий водовипуск І, донний
водовипуск ІІ, водонапуск ІІІ

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
24584661.226.ЛО Запорізька обл.,
38,1
106 981,00
До
Розміщення
УЖЦП2959
м. Енергодар,
31.03.2019 буфету, який не
вул. Промислова, 122
здійснює
продаж товарів
підакцизної
групи

24584661.230.ЛО Запорізька обл.,
УЖЦП2953
м. Енергодар,
вул. Промислова, 133

25592421.64.
ААЕЖАЖ004

Запорізька обл.,
Якимівський р-н,
в межах земель
Атманайської
сільської ради, за
межами с. Атманай

76,1

213 682,00

-

903 077,00

До
Розміщення
31.03.2019 буфету, який не
здійснює
продаж товарів
підакцизної
групи

5 років

Розміщення
рибного
господарства

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»

