№ пп

1

Тип Переліку,
до якого
пропонується
внести об'єкт
оренди

Тип об'єкта

Характеристика
об'єкта оренди
(будівля в цілому
Загальна/
Інформація
або частина будівлі,
Забезпеченн
корисна
про
Поверхови
Місцезнаходже
із зазначенням місця Технічний стан
я об'єкта
площа
потужність
й план
ння об'єкта
розташування
об'єкта
комунікація
об'єкта
електромере
об'єкта
об'єкта в будівлі
ми
кв.м
жі
(підвал, напівпідвал,
номер поверху або
поверхів)

1

Нерухоме
майно

69089, м.
Запоріжжя,
вул. Істоміна,
буд. 6

30,0

Частина підвалу

Електропос
Задовільний
тачання
відсутнє

Відсутні

Технічний
план

Інформація про
наявність об'єкта у
Державному реєстрі
нерухомих пам'яток
України та про
отримання
погодження органу
охорони культурної
спадщини на
передачу об'єкта в
оренду

Інформація
про стан
реєстрації
права власності
Інформація про наявність окремих
територіальної
особових рахунків на об'єкт оренди,
громади на
відкритих постачальниками комунальних
об'єкт оренди у Інформація про послуг, або інформація про порядок участі
державному
цільове
орендаря у компенсації
реєстрі прав
призначення
балансоутримувачу витрат на оплату
власності на
об'єкта оренди комунальних послуг, якщо об'єкт оренди
нерухоме
не має оремих особових рахунків,
майно (якщо
відкритих для нього відповідними
строк оренди
постачальниками комунальних послуг
становить
більше п'яти
років)

Використання
Не знаходиться в
за будь-яким
Зареєстровано
реєстрі
цільовим
призначенням

Окремі особисті рахунки не відкриті

Інформація
про рішення
про передачу
пам'ятки
культурної
спадщини в
довгостроков
у пільгову
оренду, у разі
прийняття
такого
рішення

Первісна
балансова
вартість
об'єкта

Залишкова
балансова
вартість

Пропонов
аний
строк
оренди

Об'єкт не є
пам'яткою
культурної
спадщини

44246,94

36575,00

5 років

Посилання на пункт
Методики
Інформація про
розрахунку
наявність
орендної плати,
Дата і номер
рішень про
яким встановлена
рішення
проведення
орендна ставка для
орендодавця/органу інвестиційного
запропонованого
управління про
конкурсу або
цільового
включення до
про включення
призначення, у
Переліку другого
об'єкту до
випадках якщо
типу
переліку майна,
об'єкт пропонується
що підлягає
до включення до
приватизації
Переліку другого
типу

-

Рішення
Запорізької
районної ради
Запорізької
області від
17.09.2020 № 6

Рішення не
приймалися

Інформація про
отримання
балансоутримувачем
погодження органу
управління
фотографічне
балансоутримувача у
зображення майна
випадках, якщо
Приімтка
(відеоматеріали за
отримання такого
наявності)
погодження було
необхідним відповідно
до законодавства,
статуту або положення
балансоутримувача

Рішення Запорізької
районної ради
Запорізької області від
17.09.2020 № 6

Вільне

