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

управління

1

Пенсійний
фонд
України

2

Міністерство
освіти
і науки
України

3

Міністерство
освіти
і науки
України

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

Найменування

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстро МісцезнаходЗагальВартість
Максимавий
ження
на пломайна за
льно
номер
ща, м2
незалежною
можлимайна
оцінкою, грн. вий строк
оренди
Інформа Львівська обл.,
13,9
75 900,00
2 роки
ція
м. Мостиська,
станом на
364 дні
відсутвул.
28.02.2018
ня
Грушевського,
1а

13814885, Головне
управління Пенсійного
фонду України у
Львівській області,
79016, м. Львів, вул.
Митрополита Андрея,
10,
тел. (032) 297-18-77
00493735, Львівський
національний аграрний
університет,
м. Дубляни,
вул. Володимира
Великого, 1,
тел. (032) 224-23-35

Нежитлове
приміщення на 3му поверсі адміністративної будівлі

00493735, Львівський
національний аграрний
університет,
м. Дубляни,
вул. Володимира
Великого, 1,
тел. (032) 224-23-35

Площадка, яка є Інформа
м. Дубляни,
складовою
ція
вул.
частиною кафедри відсут- Т. Шевченка, 4
механізації
ня
переробки та
зберігання с/г
продукції

Площадка, яка є
частиною
замощення
навчального
сектору

Інформа
ція
відсутня

м. Дубляни,
вул.
Володимира
Великого, 1

432,0

259 300,00
станом на
31.01.2018

2 роки
364 дні

1 584,0

950 600,00
станом на
31.01.2018

2 роки
364 дні

Мета
використання

Розміщення
офіса

Розміщення
обладнання
котельні для
виробництва та
постачання
теплової енергії
на
альтернативному
палеві (інше
використання
нерухомого
майна)
Розміщення
обладнання
котельні для
виробництва та
постачання
теплової енергії
на
альтернативному

палеві (інше
використання
нерухомого
майна)

4

Міністерство
освіти
і науки
України

02071010,
Національний
університет «Львівська
політехніка», м. Львів,
вул. С. Бандери,12,
тел. (032) 258-30-69

Частина бічного
фасаду корпусу №
36

Інформа
ція
відсутня

м. Львів, вул.
Чорновола, 57

130,0

480 430,00
станом на
28.02.2018

2 роки
364 дні

Розміщення
зовнішньої
реклами на
будівлі

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»

