
ДОДАТОКДОНАКАЗУВI~о .fof/_/-_/_// 
ПЕРЕЛIК 

договорiв оренди державного майна, продовження яких здiйснюсrься за результатами проведения аукцiону 

№ Договiр Площа Адреса об'скта Бапансоутримувач майна Орендна ставка 

з/п оренди №, об'екта · оренди 
-

да:rа оренди, 

кв.м. 

1. 2952/д 123,00 м. Запорiжжя , вул. Зоi· ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ l О - розмiщення суб · скта 
вiд 21.05.2012 Космодем' янськоi·, 1 О ЗАКЛАД "ЗАПОРIЗЬКИЙ rосподарювання, який 

ПРОФЕСIЙНИЙ ЛIЦЕЙ здiйсюое проектнi , 

АВТОТРАНСПОРТУ" проектно-вишукувальн1, 

проектно-конструкторськ1 

роботи 

2. 2947/д 821,74 Запорiзька область, Т АВРIЙСЬКИИ ДЕРЖАВНИЙ 5- розмiщення суб' п..--та 

вiд 16.05.2012 
,., 

АГРОТЕХНОЛОПЧНИЙ господарювання, який м. Бердянськ, 

просп. Схiдний, 9 УНIВЕРСИТЕТ здiйсНЮЕ: побутове 

обслуговування населения ' 
(ремонт, реставраuiя м"яких 

та корпусних меблiв) 

" 2987/д 50,00 м. Заш;}рiжжя, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ 18- розмiщення технiчних ~-
30.07.2012 вул. Фортечна, 65 ДЕРЖАВНО! СЛУЖБИ засобiв i антен операторiв 

УКРАIНИ 3 НАДЗВИЧАЙНИХ телекомунiкаuiй, якi 

СИТУ АЦIЙ У ЗАПОРIЗЬКIЙ надають послуги рухомого 

ОБЛАСТI ( мобiльного) зв' язку, 
операторiв телекомунiкаuiй, 

якi надають послуги доступу 

до Iнтернету 



4. №2989/д 10, l Запорiзька область, ЯКИМIВСЬКЕ МlЖР АЙОННЕ 18 - розмiщення технiчних 

вiд 14.08.2012 Мелiтопольський УПР АВЛIННЯ ВОДНОГО засобiв i антен операторiв . 

район, ГОСПОДАРСТВА телекомунiкацiй, якi 

с. Новоданилiвка, надають послуrи рухомого 

вул. Центральна, 22/1 (мобiльного) зв·язку, 

операторiв телекомунiкацiй, · 
якi надаютъ послуги доступу 

. до Iнтернету 

5. №3300/д 25,0 Запорiзька область, МЕЛПОПОЛЬСЬКИЙ 18 - розмiщення технiч,н1 х 

вiд 15.07.2014 м. 1\ilелiтополь, ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОПЧНИЙ засобiв i г.нтен операторiа 

вул. lвана Алексеева, 9 УНIВЕРСИТЕТ IMEHI телекомунiкацiй, якi 

БОГДАН.А. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО надають послуги рухомого 

(мобiльного) зв · язку, 

операторiв телекомунiкаuiй, 

якi надають послуги доступу 

до lнтернету 

6. 3348/д 42,3 Запорiзька область, ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 18 - розмiщення технiчних 

вiд 29.12.2014 м. Мелiтополь, ЗАКЛАД "МЕЛIТОПОЛЬСЬКЕ засобiв i антен операторiв 
вул. Лютнева, 194 ВИЩЕ ПРОФЕСIЙНЕ телекомунiкацiй, якi 

УЧИЛИЩЕ" надають послуги рухомоrо 

(мобiльного) зв · язку, 

операторiв телекомун.iкацiй, 

якi надають послуr:и доступ у 

до lнтернету 

7. 3533/д вiд 2 м. Запорiжжя, просп. НАЦIОНАЛЬНИЙ 40 - розмiщення банкомата 
21 .06.2016 Соборний, 194 УНIВЕРСИТЕТ "ЗАПОРIЗЬКА та термiнала 

ПОЛПЕХНIКА" са,чообслуговування 

~--- , nv пс,-., .~•......_ -


