Оголошення
орендодавця - РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна щодо якого надійшла заява
№

Назва органу

Балансоутримувач

з/п

управління

(код за ЄДРПОУ, назва,

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування Реєстровий

юридична адреса,

номер майна

Місцезнаходження

Площа, Вартість
кв.м

контактний телефон)

Макси-

Мета

майна за

мально

використання

неза-

можли-

лежною вий строк
оцінкою,

оренди

грн
1

2

4

5

Міністерство

3
Центральноукраїнський

1.

Частини

-

освіти і науки

національний технічний

нежитлових

просп.

України

університет

приміщень, що

Університетський,

їдальні, що не

8

здійснює продаж

(код ЄДРПОУ 02070950, знаходяться на
25006, м. Кропивницький,
першому
просп. Університетський 8 поверсі будівлі
тел.(0522) 559234)
гуртожитку №1

6

7

м.Кропивницький, 106,2

8

9

438 200 2 роки 11
місяців

10
З метою
розміщення

товарів
підакцизної
групи у навчальному закладі

2

Міністерство

Центральноукраїнський

Нежитлові

освіти і науки

національний технічний

приміщення

просп.

України

університет

буфету №2 що

Університетський,

їдальні, що не

8

здійснює продаж

-

(код ЄДРПОУ 02070950, знаходяться на
25006, м. Кропивницький,
другому

3.

м.Кропивницький, 82,4

395 590 2 роки 11
місяців

З метою
розміщення

товарів

просп. Університетський 8

поверсі

підакцизної

тел.(0522) 559234)

навчального

групи у навча-

корпусу №2

льному закладі

Міністерство

Центральноукраїнський

Нежитлові

освіти і науки

національний технічний

приміщення

просп.

України

університет

буфету №1 що

Університетський,

їдальні, що не

8

здійснює продаж

-

(код ЄДРПОУ 02070950, знаходяться на
25006, м. Кропивницький,
першому

м.Кропивницький, 56,41

312 320 2 роки 11
місяців

З метою
розміщення

товарів

просп. Університетський 8

поверсі

підакцизної

тел.(0522) 559234)

навчального

групи у навча-

корпусу №1

льному закладі

Заяви про оренду на зазначений об’єкт приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009,
м.Кіровоград, вул.Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
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.
Начальник регіонального відділення
Лавріненко (0522) 33-23-38

Л.Л.Астаф’єва

