ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця — державного підприємства “Науково-технічний центр
“СТАНКОСЕРТ” про намір передати в оренду об'єкти державного майна, щодо
яких надійшли заяви
Оголошення від 03.05.2012
Назва органу управління: Державне агентство України з управління
державними корпоративними правами та майном;
•
Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон): 24533681, Державне підприємство “Науково-технічний
центр “СТАНКОСЕРТ”, м.Одеса, провулок Онілової, 16, (048) 725-92-66;
•
Дані, про об'єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду:
o
Найменування: Нежитлові вбудовані приміщення;
o
Реєстровий номер майна: Інформація відсутня;
o
Місцезнаходження: м.Одеса, провулок Онілової, 16;
o
Загальна площа, кв.м.: 24,9;
o
Вартість майна за незалежною оцінкою, грн.: 166022;
o
Максимально можливий строк оренди: 2 роки одинадцять
місяців;
o
Мета використання: Розміщення офісу.
•

Оголошення від 03.05.2012
Назва органу управління: Державне агентство України з управління
державними корпоративними правами та майном;
•
Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон): 24533681, Державне підприємство “Науково-технічний
центр “СТАНКОСЕРТ”, м.Одеса, провулок Онілової, 16, (048) 725-92-66;
•
Дані, про об'єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду:
•
Найменування: Нежитлові вбудовані приміщення;
•
Реєстровий номер майна: Інформація відсутня;
•
Місцезнаходження: м.Одеса, провулок Онілової, 16;
•
Загальна площа, кв.м.: 8,5;
•
Вартість майна за незалежною оцінкою, грн.: 56727;
•
Максимально можливий строк оренди: 2 роки одинадцять місяців;
•
Мета використання: Розміщення офісу.
•

Оголошення від 21 лютого 2018 року
Державне підприємство “Науково-технічний центр
“СТАНКОСЕРТ”вивчає попит на об'єкт оренди:
•
- нежитлове приміщення 1-го поверху флігелю “Б”, розташоване в
нежитловій будівлі флігелю “А”, “Б” пам'ятки містобудування та архітектури,
загальною площею 186 кв.м., за адресою: провулок Онілової, 16, м.Одеса, для
розміщення магазин-складу. Термін оренди до 10 (десяти) років.
•

Дата публікації оголошення в газеті “Одеські вісті” 21 лютого 2018р.
•
Заяви про оренду зазначеного об'єкту приймаються протягом десяти
робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65011, м.Одеса, провулок
Онілової, 16, (канцелярія), тел. (048) 725-92-66, факс 722-52-34, державне
підприємство “Науково-технічний центр “СТАНКОСЕРТ” (ДП “НТЦ
“СТАНКОСЕРТ”). Заяви подаються в окремому конверті з написом “Заява про
оренду” із зазначенням найменування та місцезнаходження об'єкта оренди.
•
У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абзацу 3
частини 4 ст.9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.
•

Заяви про оренду кожного із зазначених об'єктів приймаються протягом
десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65011,
м.Одеса, провулок Онілової, 16, тел. (048) 725-92-66, факс 722-52-34, державне
підприємство “Науково-технічний центр “СТАНКОСЕРТ” (ДП “НТЦ
“СТАНКОСЕРТ”). Заяви подаються в окремому конверті з написом “Заява про
оренду” із зазначенням найменування та місцезнаходження об'єкта оренди. У разі
надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абзацу 3 частини 4 ст.9 Закону
України “Про оренду державного та комунального майна”.

