Оголошення
орендодавця - РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду
об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва
органу
управління

Балансоутримувач (код
за ЄДРПОУ, назва,
юридична адреса,
контактний телефон)

1

Міністерст
во охорони
здоров’я
України

2

Міністерст
во освіти і
науки
України

3

Міністерст
во оборони
України

Львівський
національний медичний
університет імені
Данила Галицького
ЄДРПОУ 02010793,
79010 м. Львів,
вул. Пекарська, 69
тел. (032) 260-30-66
Львівський технікоекономічний коледж
Національного
університету «Львівська політехніка»,
ЄДРПОУ 03363128,
79032, м. Львів,
вул. Пасічна, 87,
тел. (032) 251-04-99
Державне підприємство
Міністерства оборони
України «Львівський
завод збірних
конструкцій»
ЄДРПОУ 08006864,
79040, м. Львів,
вул. Городоцька, 222,
тел. 262-38-87,
262-39-03

Найменування

Частина нежитлового
приміщення на
першому поверсі
зуботехнічної
лабораторії

Частина нежитлового
приміщення на
першому поверсі
головного корпусу
Львівського технікоекономічного
коледжу
НУ «Львівська
політехніка»
Частина виробничої
площадки

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстро Місцезнаход- Загаль
Вартість
Максимавий
ження
на
майна за
льно
номер
плонезалежною
можлимайна
ща, м2 оцінкою, грн. вий строк
оренди
0201079 м. Львів, вул.
10,7
110 400,0
2 роки 11
3.1.
Пекарська, 69а
станом на
місяців
31.01.2016

0207101
0.12.ЦЛ
ЯЮСУ3
459

м. Львів, вул.
Пекарська, 87

6,25

95 700,00
станом на
29.02.2016

2 роки
364 дні

0800686
4.1.ПНВ
ЯГ040

м. Львів, вул.
Шевченка, 134

232,0
кв.м

230 000,0
станом
на 31.03.2016

2 роки
364 дні

Мета
використання

розміщення
майстерні по
ремонту
окулярів (інше
використання
нерухомого
майна)
Розміщення
торговельного
об’єкта з
продажу
продовольчих
товарів, крім
товарів
підакцизної
групи
Розміщення
складу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за
адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області.
Заяви надаються в окремому конверті з написом "Заява про оренду" з 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 абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

