Оголошення
орендодавця - РВ Фонду 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

Державна
аудиторська
служба
України

2

Міністерство
охорони
здоров’я
України

3

Міністерство
інфраструктури
України

40479801, Західний
офіс
Держаудитслужби,
79000, м. Львів,
вул. Костюшка, 8,
тел.(032) 255-34-16
02010793, Львівський
національний
медичний університет
імені
Данила Галицького,
79010, м. Львів, вул.
Пекарська, 69,
тел. (032) 260-30-66
33073442, ДП
«Міжнародний
аеропорт «Львів» ім.
Данила Галицького»,
м. Львів,
Аеропорт ЦА,
тел. (032) 229-82-16

№ з/п

Назва органу
управління

Найменування

Нежитлові
приміщення
на 3-му поверсі
будівлі
Нежитлові
приміщення в
підвалі
гуртожитку № 3

Державне
нерухоме майно
на 3-му поверсі у
нежитловій
будівлі під
літерою «Б-3»
новий
аеровокзал ДП
«Міжнародний
аеропорт «Львів»

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
Реєстро
МісцеЗагальВартість
Максимавий
знаходження
на пломайна за
льно
номер
ща, м2
незалежною
можлимайна
оцінкою, грн. вий строк
оренди
4047980 Львівська обл.,
52,9
426 430,00
2 роки
1.1.ДГР
м. Старий
станом на
364 дні
ЯУА023
Самбір, вул.
30.09.2018
Лева
Галицького, 88
–

м. Львів, вул.
Шімзерів, 5а

Інформа м. Львів, вул.
ція
Любінська, 168
відсутня

Мета
використання

Розміщення
комунального
позашкільного
навчального
закладу

53,2

468 200,00
станом на
31.07.2018

2 роки
364 дні

Розміщення
буфету, що не
здійснює продаж
товарів
підакцизної
групи

40,0

1 084 571,00
станом на
31.07.2018

2 роки 11
місяців

Розміщення
торговельних
об'єктів
з продажу
окулярів, лінз,
скелець

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»

