Оголошення
орендодавця - РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна
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розміщення

інфраструктури
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Заяви про оренду на зазначені об’єкти 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

Коротка (0522) 33-23-38

Л.Л.Астаф’єва

