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

1
1

1

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

2

3

Міністерст
во освіти і
науки
України

Бердянського економікогуманітарного коледжу
Бердянського державного
педагогічного університету,
код ЄДРПОУ 38508322,
71100, Запорізька обл.,
м. Бердянськ,
вул. 12 Грудня,13/2;
тел.:(06153) 3-55-026

Міністерст
во освіти і
науки
України

Запорізький
національний
університет,
код ЄДРПОУ 02125243,
69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського,66,
тел.:(061)2287508

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування

4
Нежитлові приміщення з
№132 по №153 включно,
приміщення тамбура ІХ,
загальною площею 521,1 кв м,
першого поверху основної
будівлі (Літ. А¹)

Частина приміщення №41
будівлі учбового
корпусу №2 (Літ. Б-4)

Реєстрови
й номер
майна

5
02125220.1.
ГШЧЦЯЯ0
01

_

Місце
знаходження

Загальн
Вартість Максим Мета використання
а
майна за
ально
площа, незалежною можлив
м2
оцінкою, грн. ий
строк
оренди
6
7
8
9
10
Запорізька обл.,
м. 521,1
1 658 538,00
2 роки Розміщення
Бердянськ,
364
торговельного
вул. Свободи, 2 / вул. 12
дні
об'єкта з продажу
Грудня, 13
непродовольчих
товарів

м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66 б

2,0

9 611,00

2
роки
364
дні

Розміщення
торговельного
автомата, що
відпускає
продовольчі товари

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»

