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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

2

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

Найменування

3

4

1

Міністерство
освіти і науки
України

Запорізький авіаційний
коледж ім.О.Г. Івченка,
код ЄДРПОУ 20507735,
69068, м. Запоріжжя,
вул. Іванова, 97б,
тел. (0612) 65-33-33

2

Міністерство
охорони
здоров`я
України

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

вбудовані в перший поверх
гуртожитку (Літ.А-9)
нежитлові приміщення
№26, з №28 по №32
включно, які переведені
розпорядженням голови
Запорізької обласної
державної адміністрації від
12.02.2010 №34 із жилого
фонду в нежилий
Нежитлові приміщення з
№ 24 по № 28 включно,
№ 37, з № 42 по № 49
включно та ганки Літ. Б3,
Літ. Б12 першого поверху
господарського корпусу
(Літ. Б1-1, Б-1)

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстровий
Місцезнаходження Загальна
Вартість Максимально
номер майна
площа,
майна за
можливий
м2
незалежною строк оренди
оцінкою,
грн.
5
6
7
8
9
__

38461727.1.АА
ААЛБ944

м. Запоріжжя,
вул. Чарівна,50

132,6

448291,00

2 роки
364 дні

Запорізька обл.,
136,3
м. Енергодар,
вул. Молодіжна, 16

332750,00

2 роки
11 місяців

Мета використання

10
розміщення фінансової
установи

Розміщення офісних
приміщень (площею
73,2 кв.м.) та інше
використання
нерухомого майна
(розміщення ремонтної
лабораторії
комп`ютерної техніки,
площею 63,1 кв.м.)

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»

