Оголошення
орендодавця - РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про намір передати в оренду об’єкти державного майна
щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
Дані про об’єкт щодо якого надійшла заява про оренду
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва,
Найменування
Реєстровий Місцезнаходження Площа, Вартість
МаксиМета
юридична адреса,
номер майна
кв.м майна за
мально
використання
контактний телефон)
незаможливий
лежною
строк
оцінкою,
оренди
грн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Регіональне
Приватне підприємство
Будівля блоку
Кіровоградська 120,02
68430
2 роки 11
Для
відділення ФДМУ
«Лана – 18»,
насосно –
обл.,
місяців
риборозведення
по
(код ЄДРПОУ 41945180, повітрянодувочної
Добровеличківськи
Дніпропетровській 27000, Кіровоградська обл.,
станції зі
й р-н, с.Липняжка,
, Запорізькій та
смт Добровеличківка,
збірниками
Цукровий завод
Кіровоградській
вул.Українська, 151/2
областях
тел. (05253) 512-39)
2.

Національна Управління поліції охорони в
Вбудовані
поліція України
Кіровоградській області
нежитлові
(код ЄДРПОУ 40109000,
приміщення на
25009, м. Кропивницький, другому, третьому
вул. Габдрахманова, 1, тел.
та четвертому
(0522) 333533)
поверхах
адміністративної
будівлі та
гараж

-

Кіровоградська
обл.,
м.Олександрія,
261,4
вул.6-го Грудня, 25

53,4

2 роки 11
місяців
993 400

47 900

Розміщення
офісних
приміщень та
гаража

3.

Керуючий
санацією
державного
підприємства
“Дирекція
Криворізького
гірничозбагачувального
комбінату
окислених руд”

Державне підприємство
Нежитлові
“Дирекція Криворізького
приміщення на
гірничо-збагачувального
першому поверсі
комбінату окислених руд” будівлі ресторану(код ЄДРПОУ 04853709,
універсаму
28500, Кіровоградська обл.,
м.Долинська,
проммайданчик ДП
“Дирекція КГЗКОР”, тел.
(05234) 4-25-64)

-

Кіровоградська
652,8
обл., м. Долинська,
вул. Нова, 110

956 469

2 роки 11
місяців

Розміщення
громадської
організації,
діяльність якої
спрямована на
організацію та
проведення
занять різними
видами спорту,
без провадження
підприємницької
діяльності

Заяви про оренду на зазначений об’єкт приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою:
25009, м.Кіровоград, вул.Глинки, 2, Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального
відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Заяви надаються в окремому конверті з написом “Заява про оренду” з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

