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Оголошення
Орендодавця - РВ ФДМУ по Запорізький області про намір передати в оренду об’єкти державного майна щодо яких надійшли заяви , що
вийшло у виданні «Відомості приватизації» від 26.09.2016 № 77.
№
п/
п

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

1
1

2
Міністерство
освіти і
науки
України

2

Міністерство
освіти і
науки
України

3

Міністерство
освіти і
науки
України

3
ДНЗ "Дніпрорудненський
професійний ліцей", код
ЄДРПОУ 02543845,
71630, Запорізька обл.,
м.Дніпрорудне,
пр.Ентузіастів, 25,
тел. 7-63-77
ДНЗ "Дніпрорудненський
професійний ліцей", код
ЄДРПОУ 02543845,
71630, Запорізька обл.,
м.Дніпрорудне,
пр.Ентузіастів, 25,
тел. 7-63-77
Запорізький національний
технічний університет, код
ЄДРПОУ 02070849,
69063, м.Запоріжжя,
вул.Жуковського, 64,
тел (061)764-25-06

Найменування

4
нежитлове приміщення
№ 8 (у складі частин
приміщень з №1 по №4
включно) та частина
коридору ІХ (8,9 кв.м.)
першого поверху будівлі
гуртожитку Літ. А-9
Нежитлові приміщення
№№2, 7, 8, 9 та частини
приміщень спільного
користування №№1,3,4
(7,35 кв.м.) першого
поверху будівлі
гуртожитку Літ А-9
частина коридору № 153
першого поверху
головного навчального
корпусу (Літ. А-3-4;А3-2;
А4; А5)

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстровий Місцезнаходженн Загальна
Вартість Максимально
Мета використання
номер майна
я
площа, м2
майна за
можливий
незалежною строк оренди
оцінкою, грн.
5
6
7
8
9
10
02543845.1.Ч м.Дніпрорудне,
39,9
80 602,00
2 роки 364 Інше використання нерухомого
РИАЯГ002
пр. Ентузіастів,
дні
майна (розміщення майстерні
15
по ремонту та обслуговуванню
офісної техніки)

02543845.1.Ч
РИАЯГ002

м.Дніпрорудне,
пр. Ентузіастів,
15

02070849.2.А
ААККД923

м.Запоріжжя,
вул.
Жуковського,
64

79,05

156 393,00

2,0

7 228,00

2 роки 364 Розміщення суб'єкту
господарювання, що здійснює
дні
побутове обслуговування
населення (перукарня)

2 роки 364 Розміщення банкомату
дні

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»

