
 

Оголошення   

Орендодавця - РВ ФДМУ по Запорізький області про намір передати в оренду об’єкти державного майна щодо яких надійшли заяви  

№

 

п/

п 

Назва органу 

управління 

Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, 

назва, юридична 

адреса, контактний 

телефон) 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

Найменування Реєстров

ий 

номер 

майна 

Місцезнаходження Загальна 

площа, 

м2 

Вартість майна 

за незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима

льно 

можливи

й строк 

оренди 

Мета використання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

ВСП „Бердянський 

коледж 

Таврійського 

державного 

агротехнологічного 

університету”, 

ідентифікаційний 

код  ЄДРПОУ 

33351403,  

Запорізька обл., м. 

Бердянськ,  

пр. Східний,23,  

тел. (06153) 2-36-00 

 

частина нежитлового приміщення № 8 першого 

поверху п'ятиповерхової будівлі гуртожитку (Літ. 

А) 

_ Запорізька обл., 

м. Бердянськ, 

пр. Східний, 19/2 

4,0 14 470,00 2 роки  

364 

дні 

 

Розміщення суб'єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

(розміщення пральні 

самообслуговування) 

 

1 Регіональне 

відділення 

ФДМУ по 

Запорізький 

області 

ПрАТ „Запорізький 

абразивний 

комбінат”, код 

ЄДРПОУ 00222226,  

69014, м.Запоріжжя, 

вул. Олексія 

Поради,.44; тел. 

(061) 287 63 09 

Відділення плавки з відділенням випарки і 

газоочищення, інв.№ 511000025; 

інженерний тунель (2 одиниці), інв.№ 521000019; 

внутрішньоцехові нізковольтні кабельні мережі,  

інв.№ 531000501; 

 

індивідуально визначене майно (обладнання) у 

кількості 413 од. 

_ м.Запоріжжя, 

вул.  Олексія 

Поради, 44 

- 14 087 801,00 

 

 

 

 

 

  8 139 679,00 

2 роки 

364 

дні 

Інше використання 

нерухомого майна 

(виробництво карбіду 

бору) 

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» 

 


