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

Назва органу
управління

п/
п
1
1

2
Міністерство
інфраструктури
України

2

Міністерство
освіти і науки
України

3

Міністерство
культури України

4

Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

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

3
Бердянська філія ДП
„Адміністрація морських
портів України”, код
ЄДРПОУ 38728360,
71112, Запорізька обл., м.
Бердянськ, вул. М. Горького,
6, тел. (06153) 3-34-92
ДВНЗ „Мелітопольський
промислово-економічний
коледж”, код ЄДРПОУ
00234620, 72313, Запорізька
обл., м. Мелітополь, пр. 50річчя Перемоги, 19, тел.
(06192) 5-25-95
ДП „Запорізький державний
цирк”, код ЄДРПОУ
02174833, 69035, м.
Запоріжжя, вул. Рекордна, 41,
тел. (061) 233-61-79

Дніпровська
електроенергетична система
ДП „Національна
енергетична компанія
„Укренерго”, код ЄДРПОУ
20517231, 69096, м.
Запоріжжя, вул. Гребельна, 2,
тел. (061) 258-44-00

Найменування

4
Частина
нежитлового
приміщення №
107 першого
поверху будівлі
(Літ. Ааа1)
Нежитлове
приміщення № 66
першого поверху
триповерхової
будівлі (Літ. А-3)

Вбудоване в
перший поверх
будинку артистів
цирку (Літ. А-5)
нежитлове
приміщення № 2
(у складі
приміщень з № 1
по № 3 включно)
Частина
нежитлового
приміщення №
141 першого
поверху
адміністративної
будівлі (Літ. А-4)

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстровий Місцезнаходженн Загальна
Мета використання
Вартість Максимально
номер майна
я
площа, м2
майна за
можливий
незалежною строк оренди
оцінкою, грн.
5
6
7
8
9
10
Розміщення торговельного
38727770.1.А Запорізька обл.,
2,0
9571,00
1 рік
ААИБЕ743
м. Бердянськ,
автомату, що відпускає
вул. Горького,
продовольчі товари (розчинна
6
кава)

Запорізька обл.,
м. Мелітополь,
пр. 50-річчя
Перемоги, 19

22,7

59830,00

2 роки 364 Розміщення суб'єкту
дні
господарювання, що здійснює
побутове обслуговування
населення (ремонт побутових
виробів та предметів особистого
вжитку)

м. Запоріжжя,
пр. Соборний,
137

97,0

456556,00

2 роки 11
місяців

Інше використання нерухомого
майна (розміщення
торговельного об`єкту з
продажу канцтоварів та
розміщення ксерокопіювальної
техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання
документів)

00100227.23.А м. Запоріжжя,
ААДИЛ648
вул. Вінтера,
10/вул.
Гребельна, 2

2,0

6539,00

2 роки 11
місяців

Розміщення банкомату
фінансової установи

___

02174833.1.А
ААЖАБ676

2

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»

