ПЕРЕЛІК
об’єктів державного нерухомого майна, які перебувають на балансі підприємств, підпорядкованих Мінекономрозвитку, що пропонується для надання в оренду
№

1

2

Орган управління
Код
Мінеконо
Код згідно з
Мінеконом мрозвитку
ЄДРПОУ
розвитку України
державних
України,
підприємств,
встановлю
установ,
ний
організацій, що
відповідно
належать до сфери
до наказу
управління
Державної
Мінекономрозвитку,
служби
а також суб’єктів
статистики
господарювання,
України
повноваження з
від
управління
18.02.2011
корпоративними
№41
правами яких
здійснює
Мінекономрозвитку

18184

18184

Мінеко
номроз
витку
України

Мінеко
номроз
витку
України

04689369

04689369

Балансоутримувач
найменування
Юридична
Код
адреса (область, міста,
район,населени номер
й пункт,
телефон
вулиця, номер
у
будівлі)

50000,
ДП «ДПІ
Дніпропетровсь (0564)
«Кривбаспроект»
ка обл.
92-35-87
м.Кривий Ріг,
пр. Поштовий,
40

50000,
Дніпропетровсь
ка обл.
(0564)
ДП «ДПІ
м.Кривий Ріг, 92-35-87
«Кривбаспроект» пр. Поштовий,
40

Код класифікатора
об’єкта
адміністративнотериторіального
устрою України
(код території, на
якій розташовано
об’єкт ,згідно з ДК
014-1997
«Класифікатор
об’єктів
адміністративнотериторіального
устрою України»
(КОАТУУ ))

1211037500

1211037500

назва

Інформація щодо потенційного об’єкта оренди
Місцезнаходже Пропозиції щодо
Характеристика (вид
Площа,
використання
ння (область,
будівлі(поверховість), наявність
кв.
(використання
район,
опалення,
метрів
об’єкта залежно від
населений
електропостачання,водовідведе
виду діяльності
пункт, вулиця,
ння, телефонного зв’язку,
потенційного
номер будівлі)
специфічного устаткування,
орендаря (для
пов’язаного з попереднім
розміщення офісних
використанням об’єкта
приміщень,
виробничих
(проведено ремонт, потребує
приміщень,
капітального ремонту тощо))
соціально-побутових
об’єктів (магазинів,
торгових площ,
закладів харчування,
перукарень, складів,
гаражів, бань/саун,
закладів освіти,
спорту, медичної
допомого тощо))

Приміщення знаходиться на 550000,
поверсі 5 поверхової будівлі
Дніпропетровсь Використання в (корисною площею 458,66 кв.м.,
Офісне
ка обл.
якості офісного
та площею загального
458,66
приміщення м.Кривий Ріг,
приміщення
використання 154,48 кв.м.). В
пр. Поштовий,
приміщенні проведено
40
поточний ремонт. Приміщення
забезпечено, електроенергією і
комунальними послугами.
Приміщення обладнане
пожежною сигналізацією,
системою, кондиціонування.
50000,
Використання в Приміщення знаходиться на 5Дніпропетровсь якості офісного поверсі 5 поверхової будівлі. В
Офісне
ка обл.
приміщення
приміщення потребує
приміщення м.Кривий Ріг,
капітального ремонту.
338,74
пр. Поштовий,
Приміщення забезпечено,
40
електроенергією і
комунальними послугами

