Оголошення
орендодавця - РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду
об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
управління
з
/
п
1

Державна
служба
статистики
України

2

Державне
управління
справами

3

Державна
служба
статистики
України

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

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
02361 Львівська обл.,
15,7
101 500,00
2 роки
400.1. м. Яворів, вул.
станом на
364 дні
АААД
Котлярев30.11.2016
ЕЖ06
ського, 3
0

02361400, Головне
управління статистики у
Львівській області
79019, м. Львів, пр.
В.Чорновола,4,
тел. 235-84-28
01981968, ДП «Санаторій
«Кришталевий палац»,
82200, м. Трускавець,
вул. Суховоля, 35,
тел. (03247) 5-25-94

Нежитлове
вбудоване
приміщення на
другому поверсі
будівлі

м. Трускавець,
вул. Суховоля,
35

47,0

493 900,00
станом на
30.11.2016

2 роки
364 дні

02361400, Головне
управління статистики у
Львівській області,
м. Львів,
просп. В. Чорновола, 4,
тел. (032) 235-84-28

Частина
02361 м.Львів, просп.
нежитлового
400.1. В. Чорновола,
приміщення № 1 АААД
4
на першому
ЕЖ04
поверсі будівлі
3

2,0

42 100,00
станом на
31.12.2016

2 роки
364 дні

Нежитлові
приміщення на
цокольному
поверсі будівлі
лікувального
корпусу

01981
968.1.
ААА
АЛЕ
465

Мета
використання

Розміщення
офісу

Розміщення
суб’єкта
господарювання,
що здійснює
побутове
обслуговування
населення
(перукарські та
косметологічні
послуги)
Розміщення
торговельного
автомата, що
відпускає
продовольчі
товари

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»

