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

1
1

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

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

Найменування

4
Вбудовані
нежитлові
приміщення
будівлі їдальні 11 на 300 місць (Літ. 2Ц2), інв.№980/1/676, у складі:
приміщень з №2 по №13
включно, №20, загальною площею 165,6
кв м, підвалу;
приміщень №102, №102-1, з
№109 по №111 включно, частини
приміщення №112, площею 57,8 кв м,
приміщень з №113 по №116 включно,
№118, №119, №121, №122, з №124 по
№128 включно, №130, №131, №134, з
№136 по №138 включно, №145, №146,
загальною площею 543,8 кв м, першого
поверху;
частини приміщення №209
площею 3,5 кв м, приміщень з №210 по
№220 включно, №223, №224, №224-1,
№224-2, №225, №225-1, №227, №229,
загальною площею 517,7 кв м, другого
поверху;
частин приміщень загального
користування з №15 по №17-1 включно,
№18, №21 підвалу; приміщень №103,
№120, №120-1, №123, №129, №129-1,
№132, №132-1, №133, №133-1, №140,
№142 з №143 по №143-5 включно, з
№147 по №149 включно, першого
поверху; приміщень №221, №222, № 228
другого поверху, загальною площею
164,4 кв м

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстровий
Місце
Загальна
Вартість Максимально
Мета
номер майна
знаходження
площа, м2
майна за
можливий використання
незалежною строк оренди
оцінкою,
грн.
5
6
7
8
9
10
24584661.221.ЛО Запорізька обл.,
1 391,5
2 680
До
Розміщення
УЖЦП2951
м. Енергодар,
294,00
31.03.2019 їдальні, яка не
вул. Промислова,
здійснює
133
продаж товарів
підакцизної
групи

2
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
будівлі їдальні 18 на 550 місць (Літ. 2О2), інв.№300/1/675, у складі:
- приміщення №3, площею 49,3 кв м,
частини приміщення №4, площею 111,3
кв м, приміщень з №5 по №11 включно,
№ 15, №19, №20, №21, з №30 по №40
включно, з №43 по №49 включно, №51
№59 загальною площею 644,1 кв м,
першого поверху,
- частини приміщення №74, площею
84,2 кв м, приміщень №75, №76, №79,
№80, з №82 по №84 включно, з №86 по
№90 включно, №94, №95, з №97 по
№101 включно, загальною площею 649,3
кв м, другого поверху;
частин
приміщень
загального
користування №14, №16, №17, з №22 по
№24 включно, №26, №27, №29, №41,
№42, №І першого поверху та частин
приміщень №78, №81, №85, №93
другого поверху, загальною площею
238,9 кв м

24584661.230.ЛО Запорізька обл.,
УЖЦП2949
м. Енергодар,
вул. Промислова,
133

1 532,3

3 095
474,00

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»

