1
Оголошення
Орендодавця - РВ ФДМУ по Запорізький області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви,
опубліковане у виданні „Відомості приватизації” від 13.01.2016 №3-4
№
п/
п

1
1

2

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

2
3
Міністерство Філія „Запорізький державний
інфраструкту
обласний навчально –
ри України
курсовий комбінат” УДП
„УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС”,
код ЄДРПОУ 38758243,
69083, м. Запоріжжя,
вул. Музична, 2-А,
тел. (061) 95-20-44
Міністерство Василівський районний відділ
внутрішніх
Головного управління
справ
Міністерства внутрішніх справ
України
України в Запорізькій області,
код ЄДРПОУ 08672526, 71600,
Запорізька обл., м. Василівка,
вул. Шевченка, 38,
тел. (0612)7-26-52

Найменування

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстрови Місцезнаходже Загальна
Максимально
Вартість
й номер
ння
площа, м2
можливий
майна за
майна
незалежною строк оренди
оцінкою, грн.

Мета використання

4
нежитлове приміщення
№472 третього поверху
чотирьохповерхової
будівлі учбового корпусу
(Літ.А-4)

5
21536845
.68.ЮКД
ПНК151

6
м.
Запоріжжя,
вул.
Музична, 2а

7
9,00

8
20679,00

9
1 рік

10
розміщення офісу

спеціальний майданчик для
зберігання тимчасово
затриманих транспортних
засобів №11, площею 546,3
кв.м., частина паркану №1
(довжиною 14,7 м, площею
19,8кв.м.), ворота № 3
(площею 13,9кв.м.), паркан
№4 (площею 35,3 кв.м.),
частина паркану №5
(довжиною 78,3 м, площею
187,9 кв.м.), хвіртка № 6
(площею 2,4кв.м.)

-

м.
Василівка,
вул.
Ліхачова, 2.

-

349488,00

2 роки 364
дні

Інше
використання
нерухомого майна
(розміщення
спеціального
майданчику для
зберігання
тимчасово
затриманих
транспортних
засобів)

Заяви про оренду кожного із 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»

