Оголошення
Орендодавця - РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях про намір передати в оренду об’єкти
державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
управління
з/
п

1
1

2

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

3

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування

4
Частина приміщення
коридору №1 першого
поверхуадміністративної
будівлі (Літ. А-2, А¹-2)

Реєстровий
майна

номерМісце
знаходження

5
25573056.1.
ТГЧЮБР402-

Загальна Вартість
Максимал Мета використання
площа, м2 майна
заьно
незалежною можливий
оцінкою, грн. строк
оренди
6
7
8
9
10
м. Запоріжжя,
1,0
4 259,00
2 роки Розміщення
вул. Аваліані,
364 дні фінансової установи
19а
(розміщення
терміналу
самообслуговування)

Міністерство
внутрішніх
справ України

Запорізький науководослідний експертнокриміналістичний центр
МВС України,
код ЄДРПОУ 25573056,
69068, м. Запоріжжя,
вул. Аваліані, 19а,
тел.:(061)228-02-58

2.

Міністерство
освіти і науки
України

ДНЗ „Мелітопольське вище
професійне училище”,
код ЄДРПОУ 02544052,
72316, Запорізька обл.,
м. Мелітополь,
вул. Лютнева, 194
тел.:(0619)41-94-54

Нежитлові приміщення з
№21 по №24 включно
першого поверху будівлі
(Літ.А-3)

02544052.1.
ШАПЛЧЦ054

3

Державне
агентство
рибного
господарства
України

ДП „УКРРИБА”,
ідентифікаційний код
ЄДРПОУ 25592421,
04053, м.Київ,
вул.Тургенєвська,82-А
тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди:
- водозливна гребля,
інв. № 1065;
- донний випуск,
інв. №1067;
- земляна гребля,
інв. №1064

Запорізька
25592421.47.ААЕЖ обл.,
АЕ329
Василівський
р-н,
25592421.47.ААЕЖ с. Кам'янське
АЕ371
25592421.14.ААЕЖ
АЕ384

Запорізька
обл.,
м. Мелітополь,
вул.
Олександра
Невського, 27

68,4

256 080,00

2 роки Розміщення
364 дні торговельного
об´єкта з продажу
непродовольчих
товарів

-

345 448,00

2 роки
364 дні

Розміщення рибного
господарства

2
4

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловост
і
України

ВП „Запорізька атомна
електрична станція”
ДП „НАЕК
„Енергоатом”,
код ЄДРПОУ 24584661,
71504, Запорізька обл,
м. Енергодар,
вул. Промислова, 133,
тел. (6139)53878

Частина
нежитлового
приміщення №73, а саме:
приміщення №73-48 та №73-49
телецентру, інв. №5768/3/691
технічного поверху житлового
будинку (Літ. А-14)

24584661.208.ЛОУ
ЖЦП3014

Запорізька обл.,
м. Енергодар,
пр. Будівельників,
46

14,2

41 256,00

2 роки Розміщення
11
технічних засобів і
місяців антен операторів
телекомунікацій, які
надають послуги
рухомого
(мобільного) зв’язку,
операторів та
провайдерів
телекомунікацій, які
надають послуги
доступу до Інтернету

5.

Міністерство
освіти і науки
України

Мелітопольський
державний
педагогічний
університет
ім.
Богдана
Хмельницького,
код ЄДРПОУ
02125237,
72312, Запорізька обл.,
м. Мелітополь,
вул. Гетьманська, 20,
тел.:(0619)44-04-64

Нежитлові
приміщення
першого та другого поверхів
будівлі їдальні (Літ. А-2), а
саме:
- частини приміщень № 1, № 2,
№ 20, площею
28,05
кв м, та частина сходової
клітини № 21, площею 4,4 кв.м,
першого поверху;
- приміщення з № 66 по № 70
включно, з № 72 по 74
включно, № 78, № 79, частина
коридору № 81, площею 13,97
кв м, частина сходової клітини
№ 65 площею 13,1 кв м,
другого поверху

02125237.1.
ЦСЮЯУУ069

Запорізька обл.,
м.
Мелітополь,
вул.
Чернишевського,
54

322,
72

1 236 413,00

2 роки Розміщення їдальні ,
364 дні що не здійснює
продаж товарів
підакцизної групи,
в закладі освіти

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м.Запоріжжя,
вул. Перемоги, буд. 50, Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях, 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»

