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

Міністерство
освіти і
науки
України

НУ "Львівська
політехніка"
ЄДРПОУ 02071010,
79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12
тел. 258-26-80

Вбудовані
нежитлові
приміщення
загальною площею
72,0 кв.м, в т.ч.: на
першому поверсі у
вестибюлі 6,0 кв.м
та на четвертому
поверсі 66,0 кв.м в
будівлі навчального
корпусу №4

2

Державна
фіскальна
служба
України

Державна фіскальна
служба України (в
оперативному
управлінні
Дрогобицької
об’єднаної державної
податкової інспекції

Нежитлові
приміщення
№ 4, 7, 8 на
першому
поверсі будівлі

Найменування

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстр МісцезнаходЗагальВартість
Максимаовий
ження
на пломайна за
льно
номер
ща, м2
незалежною
можлимайна
оцінкою, грн. вий строк
оренди
02071
м. Львів, вул.
72,0
1 173 000,00
1 рік
010.5. Митрополита
Станом на
ЦЛЯ
Андрея, 5
31.10.2016
ЮСЕ0
44

39292 Львівська обл.,
197.23 м. Трускавець,
9.АА
пл.
АДЕД В.Чорновола, 2
878

89,5

939 513,94
станом на
31.10.2016

2 роки
364 дні

Мета
використання

6,0 кв.м розміщення
торгівельного
об’єкту з
продажу
продовольчих
товарів, крім
товарів
підакцизної
групи;
66,0 кв.м –
розміщення
буфету, що не
здійснює продаж
товарів
підакцизної
групи у
навчальному
закладі
Розміщення
органу
місцевого
самоврядування

3

Міністерство
освіти і
науки
України

4

Міністерство
освіти
і науки
України

5

Міністерство
освіти і
науки
України

ГУ ДФС у Львівській
області), ЄДРПОУ
39507175, 82100,
Львівська обл.,
м. Дрогобич,
вул. Шевченка, 9,
тел. (03244) 1-00-36
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет імені
Івана Франка
ЄДРПОУ 02125438,
82100, Львівська
область, місто
Дрогобич, вул. Івана
Франка, 24
тел. (03244) 3-88-75,
3-30-75
НУ «Львівська
політехніка»,
ЄДРПОУ 02071010,
79013, м. Львів, вул.
С.Бандери, 12,
тел. (032) 237-49-93

Національний
університет
"Львівська
політехніка",
ЄДРПОУ 02071010,
79013, м. Львів,
вул. Ст.Бандери,12
тел. (032)2582680

Частина
нежитлового
приміщення на
першому поверсі
будівлі навчального
корпусу №8

02125 Львівська обл.,
438.1.
м. Дрогобич,
ХОСК
вул. Лесі
КС033 Українки, 46

1,0

9 900,00
станом на
31.10.2016

2 роки 11
місяців

Розміщення
торговельного
автомату, що
відпускає
продовольчі
товари (кавовий
автомат)

Частина
вбудованого
нежитлового
приміщення на
першому поверсі
навчального
корпусу № 19 НУ
«Львівська
політехніка»
Вбудоване
нежитлове
приміщення, яке
розміщене на 3-му
поверсі гуртожитку
№1

02071
010.5.
ЦЛЯ
ЮСЕ0
60

м. Львів, вул.
Князя
Романа, 1-3

3,0

53 540,00
станом на
31.10.2016

1 рік

м. Львів, вул.
БойЖеленського,
14

5,0

67 100,0
станом на
31.10.2016

6 місяців

Розміщення
ксерокопіювальн
ої техніки для
надання
населенню
послуг
із ксерокопіювання
документів
Розміщення
пральних
автоматів

02071
010.5.
ЦЛЯ
ЮСЕ0
02

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»

