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

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

1

Міністерство
аграрної
політики та
продовольства України

2

Державне
управління
справами

37199618, Державне
підприємство спиртової та
лікеро-горілчаної
промисловості
«Укрспирт», 07400,
Київська обл., м. Бровари,
вул. Гагаріна, 16,
тел. (044) 284-04-90
01981968, ДП «Санаторій
«Кришталевий палац»,
м. Трускавець,
вул. Суховоля, 35

3

Національна
поліція
України

40108887, Управління
поліції охорони у
Львівській області,
м. Львів,
вул. Липинського, 44,
тел. (032) 252-26-20

Найменування

Будівлі
зерноскладу
№3

Нежитлові
приміщення на
1-му поверсі
будівлі

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстро МісцезнаходЗагальВартість
Максимавий
ження
на пломайна за
льно
2
номер
ща, м
незалежною
можлимайна
оцінкою, грн. вий строк
оренди
ЄРОДВ
81555,
563,3
462 000,00
2 роки 11
–
Львівська обл.,
станом на
місяців
3719961 Городоцький
31.03.2017
8.13.РБ
р-н, смт
ИЮКО
Великий
118
Любінь, вул.
Львівська 17б
0198196
8.1.СРТ
РШТ00
1

м. Трускавець,
вул. Суховоля,
35

77,6

872 000,00
станом на
31.03.2017

5 років

Нежитлове
Інформа
приміщення на
ція
1-му поверсі
відсутн
будівлі
я

м. Львів, вул.
Липинського,
44

32,7

452 000,00
станом на
31.03.2017

2 роки
364 дні

Мета
використання

Розміщення
виробництва
заморожених
фруктів, овочів
та грибів (інше
використання)
Розміщення
кафе, що не
здійснює продаж
товарів
підакцизної
групи
Розміщення
офіса

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»

