Оголошення
орендодавця - РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду
об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач (код
за ЄДРПОУ, назва,
юридична адреса,
контактний телефон)

1

Міністерство
інфраструкту
ри України

Нежитлові
приміщення в
будівлі під літ. Б«1»

2

Міністерство
оборони
України

33073442, ДП
«Міжнародний
аеропорт «Львів» ім.
Данила Галицького»,
м. Львів, Аеропорт ЦА,
тел. (032) 229-82-16
07361304, ДП
«Львівський військовий
лісокомбінат», 79034,
м. Львів,
вул. Луганська, 3,
тел. (032) 270-75-38

Нежитлове
приміщення
матеріального
складу № 2

Інформа
ція
відсутня

м.Львів, вул.
Луганська, 3

97,5

388 500,00
станом на
30.04.2018

2 роки
364 дні

3

Державна
служба
України з
питань
геодезії,
картографії
та кадастру

39769942, Головне
управління
Держгеокадастру у
Львівській обл.,
79019, м. Львів, просп.
Чорновола, 4,
тел. (032) 235-13-00

Нежитлові
приміщення
№ 1-14, 1-15, 1-17
на 3-му поверсі
будинку

3976994
2.1.ОРЯ
БЦЦ029

Львівська обл.,
м. Сокаль, вул.
Шептицького,
65

41,9

291 399,00
станом на
31.03.2018

2 роки
364 дні

№ з/п

Назва органу
управління

Найменування

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
Інформа
м. Львів,
362,3
2 350 522,00
5 років
ція
вул.Любінська,
станом на
відсут160а
31.03.2018
ня

Мета
використання

Розміщення
дошкільного
навчального
закладу
Розміщення
виробництва
(інше
використання)
(бруківки та
інших
будівельних
матеріалів)
Розміщення
суб’єкта
господарювання,
що здійснює
проектні,
проектновишукувальні,
проектноконструкторські
роботи

4

Міністерство
економічного
розвитку і
торгівлі
України

04728690, Державне
підприємство
«Науково-дослідний
інститут метрології
вимірювальних і
управляючих систем»,
79008, м. Львів, вул.
М. Кривоноса, 6,
тел. (032) 235-84-49

Нежитлові
вбудовані
приміщення в
напівпідвальному
приміщенні
триповерхової
будівлі

Інформа
ція
відсутня

м. Львів, вул.
Кривоноса, 6

136,6

542 880,00
станом на
31.03.2018

2 роки 11
місяців

Розміщення
суб’єкта
господарювання,
що здійснює
побутове
обслуговування
населення

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»

