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

Назва органу
управління

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

Найменування

1
1

2
Міністерство оборони
України

3
Новомосковська філія Концерну „Військторгсервіс”,
код ЄРПОУ 35378909,
51270, Дніпропетровська
обл., Новомосковський р-н,
смт. Гвардійське,
вул. Гагаріна, 13,
тел. (06365) 18792

4
Частина нежитлового
приміщення VІІ, VІІІ (у
складі приміщень № 1,
частини приміщення № 2
(площею 95,2 кв.м.), з № 3
по № 12 включно, №№ 25,
26), першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-3)

5
33689922.25.А
АААЕЕ562

6
м. Запоріжжя,
вул. Військбуд, 87

7
230,1

8
661479,00

2

Міністерство охорони здоров`я
України

ДУ „Запорізькій обласний
лабораторний центр МОЗ
України”, код ЄРПОУ
38461727, 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27,
тел. (061) 283-17-17

Нежитлові приміщення з
№ 9 по № 13 включно
першого поверху адміністративної будівлі (Літ. А)

38461727.1.НЧ
ИЮЦЛ828

Запорізька обл.,
Більмацький р-н,
смт. Більмак, вул.
Запорізька, 29

78,3

153928,00

2 роки
360 дні

Розміщення торговельного об'єкту з
продажу непродовольчих товарів

3

Міністерство інфраструктури
України

Бердянська філія „Адміністрація морських портів України”, код ЄРПОУ 38728360,
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6,
тел. (06153) 62-705

Нежитлове приміщення №
213 другого поверху будівлі (Літ. Б)

38727770.1.АА
АИБЕ742

Запорізька обл.,
м. Бердянськ,
вул. Горького, 6

21,6

78521,00

1 рік

Розміщення брокерської контори

п/
п

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстровий
МісцезнахоЗагаВартість
номер майна
дження
льна
майна за
площа,
незалежм²
ною оцінкою, грн.

Максимально
можливий
строк
оренди
9
2 роки
364 дні

Мета використання

10
Розміщення торговельного об'єкту з
продажу алкогольних та тютюнових
виробів (площею
20,0 кв.м.), торговельного об'єкту з
продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної
групи (площею
75,2 кв.м.), інше використання нерухомого майна (складські та допоміжні
приміщення, площею 134,9 кв.м.)

4

Міністерство інфраструктури
України

Бердянська філія „Адміністрація морських портів України”, код ЄРПОУ 38728360,
Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. М. Горького, 6, тел.
(06153) 62-705

Нежитлове приміщення №
212 другого поверху будівлі (Літ. Б)

38727770.1.АА
АИБЕ742

Запорізька обл.,
м. Бердянськ,
вул. Горького, 6

40,2

146133,00

1 рік

Розміщення брокерської контори

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) 2260787, (061) 2260788, (061) 2260789. 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”.

