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

1

2

управління

Міністерство
оборони
України

Міністерство
аграрної
політики та
продовольства України

Балансоутримувач (код
за ЄДРПОУ, назва,
юридична адреса,
контактний телефон)
38076799, Львівська
філія Концерну
«Військторгсервіс»,
м. Львів,
вул. Плугова, 12а,
тел. (032)253-24-64

38517250, ЛФДУ
«Держгрунтохорона»,
Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с.
Оброшино, вул.
Шевченка, 6,
тел. (044) 239-61-91

Найменування

Будівля котельні
літ.К-1 – 54,7 м2,
виробничий
будинок літ.Ж-1 –
853,0 м2,
ГРП
літ. М-1 – 4,6 м2,
склад літ. О-1 –
242,9 м2,
будівля малярки
літ-Н-1 – 463,7 м2

Нежитлові
приміщення
гаража на
першому поверсі
будівлі

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстро МісцезнаходЗагальВартість
МаксимаМета
вий
ження
на пломайна за
льно
використання
номер
ща, м2
незалежною
можлимайна
оцінкою, грн. вий строк
оренди
3368992
м. Львів, вул.
1 618,9
2 743 900,00
2 роки
Виробництво
2.15.УВ
Личаківська,
станом на
364 дні
брикетів і гранул
ЮЯЮТ6
150
30.11.2017
для опалення,
23;
виготовлених з
3368992
пресованої
2.15.АА
деревини або її
АААЖ2
замінників (інше
70;
використання
3368992
нерухомого
2.15.УВ
майна)
ЮЯЮТ4
87;
3368992
2.15.АА
АААЖ2
73;
3368992
2.15.УВ
ЮЯЮТ6
24

2583579
2.8.ДТС
КШ181

Львівська обл.,
Пустомитівськ
ий р-н,
с. Оброшино,
вул. Шевченка,
6

206,1

556 470,00
станом на
31.10.2017

2 роки 11
місяців

Розміщення
майстерні, що
здійснює
технічне
обслуговування
та ремонт
автомобілів

3

Міністерство
аграрної
політики та
продовольства України

4

Міністерство
освіти і
науки
України

38517250, ЛФДУ
«Держгрунтохорона»,
Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с.
Оброшино, вул.
Шевченка, 6,
тел. (044) 239-61-91
22341233, Олеський
професійний ліцей,
80533, Львівська обл.,
Буський р-н, смт
Олесько, вул. Валова, 9,
тел. (03264) 2-51-50

Вбудоване
нежитлове
приміщення
гаража

Частина даху
будівлі
гуртожитку № 1
Олеського
професійного
ліцею

Львівська обл.,
Пустомитівськ
ий р-н,
с. Оброшино,
вул. Шевченка,
6

65,6

178 607,00
станом на
30.11.2017

2 роки 11
місяців

Інформа Львівська обл.,
ція
Буський р-н,
відсутсмт Олесько,
ня
вул. Валова, 9

90,0

282 115,00
станом на
31.10.2018

2 роки
364 дні

2583579
2.8.ДТС
КШ181

Розміщення
майстерні, що
здійснює
технічне
обслуговування
та ремонт
автомобілів
З метою
розміщення
технічних
засобів і антен
операторів
телекомунікацій,
які надають
послуги
рухомого
(мобільного)
зв’язку,
операторів та
провайдерів
телекомунікацій,
які надають
послуги доступу
до Інтернету

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»

