ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NUOMOJAMO
TURTO SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

2.

Turto identifikavimo duomenys
30,59
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamosios
patalpos Šalčininkų
rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančiame
administraciniame
pastate (pastato unikalus Nr. 8598-90001010, pastato pažymėjimas plane 1B4b,
patalpų indeksai 1-20, 1-21)
Vilniaus g. 49, Šalčininkų mst.
18,02 kv. m bendrojo ploto patalpa
administraciniame
pastate
(pastato
unikalus Nr. 8598-8009-6014, pastato
pažymėjimas plane – 1B2p, patalpos
indeksas 1-6) Vilniaus g. 10, Dieveniškių
k., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav.
17,50 kv. m bendrojo ploto patalpa
administraciniame
pastate
(pastato
unikalus Nr. 8597-3013-0010, pastato
pažymėjimas plane – 1B2p, patalpos
indeksas 1-5) Senoji g. 3, Akmenynės k.,
Akmenynės sen.,
Šalčininkų r.
sav.
25,25 kv. m bendrojo ploto patalpa
administraciniame
pastate
(pastato
unikalus Nr. 8599-0012-3010, pastato
pažymėjimas plane – 1B2p, patalpos
indeksas 2-4) Parko g. 20, Kalesninkų k.,
Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav.

Nuomos sutarties
galiojimo terminas
Nuo 2016-01-01
iki 2025-12-31
(2015-12-31
Nr. F4-15-19)

Nuo 2016-10-19
iki 2021-10-19
(2016-10-19
Nr. F4-16-11)

Teisinis pagrindas
Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 26 d.
sprendimas Nr. T-232
,,Dėl
negyvenamųjų patalpų nuomos
sutarties atnaujinimo”

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2016 m. spalio 18 d.
sprendimas Nr. T-558
,,Dėl negyvenamųjų patalpų
nuomos sutarties atnaujinimo”

Nuomininkas

Valstybės įmonė Registrų
centras
į. k. 124110246

TEO LT, AB
(Telia Lietuva, AB
į. k. 121215434)

3.

4.

17,92 kv. m bendrojo ploto patalpa
administraciniame
pastate
(pastato
unikalus Nr. 8500-0003-7016, pastato
pažymėjimas plane – 1B2p, patalpos
indeksas 1-7) Ilgoji g. 4, Turgelių k.,
Turgelių sen., Šalčininkų r. sav.
12,25 kv. m bendrojo ploto patalpos
administraciniame
pastate
(pastato
unikalus Nr. 8598-1010-9013, pastato
pažymėjimas plane – 1B2p, patalpų
indeksai 1-7, 1-8, 1-11)
Mokyklos
g. 5, Butrimonių k., Butrimonių sen.,
Šalčininkų r. sav.
16,42 kv. m bendrojo ploto patalpos
administraciniame
pastate
(pastato
unikalus Nr. 8597-1008-6004, pastato
pažymėjimas plane – 1B2p, patalpų
indeksai 1-1, 1-12, 1-15, 1-16) Gerviškių
k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav.
18,00 kv. m bendrojo ploto patalpa
mokyklos pastate (pastato unikalus Nr.
8596-8013-4008, pastato pažymėjimas
plane – 1C2p) Mokyklos g. 7, Tabariškių
k., Tabariškių sen., Šalčininkų r. sav.
1 kv. m. plotas Šalčininkų rajono
savivaldybei
nuosavybės
teise
priklausančio pastato patalpos (unikalus
pastato
Nr.
8598-9000-1010,
pažymėjimas plane – 1B4b, patalpa
pažymėta plane 1-2) Vilniaus g. 49,
Šalčininkų mst.
1 kv. m plotas Šalčininkų rajono
savivaldybei
nuosavybės
teise
priklausančio ligoninės pastato patalpos
(unikalus pastato Nr. 8597-6001-5011,
pažymėjimas plane – 1D5p, patalpa

Nuo 2017-01-04
iki 2022-01-04
(2017-01-04
Nr. F4-17-1)
Nuo 2017-03-13
iki 2022-03-13
(2017-03-13
Nr. F4-17-3)

Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus
2016 m. gruodžio 29 d.
įsakymas Nr. DĮV-1878 ,,Dėl
savivaldybės turto nuomos”

Išnuomota fiziniam
asmeniui

Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus
2017 m. kovo 1 d. įsakymas
Nr. DĮV-328

Išnuomota fiziniam
asmeniui

pažymėta plane 1-17), Nepriklausomybės
g. 38, Šalčininkų mst.
5.

6.

7.

14,05 kv. m bendrojo ploto negyvenamoji
patalpa Šalčininkų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
(pastato unikalus Nr. 8595-7001-6017,
pažymėjimas plane – 1B2/p, bendras
pastato plotas – 777,70, patalpa pažymėta
– 1-8) Gegužės a. 19, Eišiškių mst.,
Šalčininkų r. sav.
125,50
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamosios
patalpos
(pastato,
kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 85976001-5011, pažymėjimas plane – 1D5p,
bendras pastato plotas – 6852,74 kv. m):
dalis patalpos, pažymėtos plane 1-45
(patalpos bendras plotas 97,58 kv. m) –
32,08 kv. m, ½ dalis patalpos, pažymėtos
plane 2-2, patalpos, pažymėtos plane: 2-3,
2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-9, 2-15,
Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst.,
10,52 kv. m bendrojo ploto negyvenamoji
patalpa Šalčininkų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
(unikalus pastato Nr. 8595-7001-6017,
pažymėjimas plane 1B2/p, bendras plotas
– 777,70 kv. m, patalpa pažymėta plane 1-11) Gegužės a. 19, Eišiškių mst.,
Šalčininkų r. sav.

,,Dėl savivaldybės turto
nuomos”

Nuo 2017-11-28
iki 2022-11-28
(2017-11-28
Nr. F4-17-16)

Nuo 2017-12-15
iki 2022-12-15
(2017-12-15
Nr. F4-17-19)

Nuo 2018-06-01
iki 2023-06-01
(2018-06-01
Nr. F4-18-11)

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 21 d.
sprendimas Nr. T-880 ,,Dėl
negyvenamosios patalpos
išnuomojimo”

Uždaroji akcinė bendrovė
"Eišiškių komunalinis
ūkis"
į. k. 174992914

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 21 d.
sprendimas Nr. T-897
,,Dėl leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas”

UAB "Katarakta"
į. k. 304211866

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 26 d.
sprendimas Nr. T-1053 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąją patalpą”

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija
Valkininkų regioninis
padalinys
į. k. 132340880

8.

9.

10.

11.

29,36
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamosios
patalpos,
esančios
Šalčininkų
rajono
savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
(pastato, kuriame yra patalpos, unikalus
Nr. 8599-0012-3010, pažymėjimas plane
– 1B2p, pastato bendras plotas – 641,71
kv. m, patalpos pažymėtos plane – 1-7, 18) Parko g. 20, Kalesninkų k., Šalčininkų
r. sav.
49,77
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamosios
patalpos,
esančios
Šalčininkų
rajono
savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
(pastato, kuriame yra patalpos, unikalus
Nr. 8597-4012-2002, pažymėjimas plane
– 1D1p, pastato bendras plotas – 113,50
kv. m, patalpos pažymėtos plane – 1-6, 17, 1-8) Saulėtoji g. 32, Šalčininkų mst..
Negyvenamosios patalpos, pažymėtos
plane 1-17 (patalpos bendras plotas –
39,27 kv. m), dalis – 5,12 kv. m Šalčininkų
rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančiame pastate (pastato, kuriame
yra patalpa, unikalus Nr. 8597-6001-5011,
pažymėjimas plane – 1D5p, pastato
bendras plotas – 6852,74 kv. m)
Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst.
291,96
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamosios
patalpos,
esančios Šalčininkų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
(pastato, kuriame yra patalpos, unikalus
Nr. 8597-6001-5044, pažymėjimas plane
– 4D1/p, pastato bendras plotas – 1118,18
kv. m, patalpos pažymėtos plane – 1/3 R-

Nuo 2018-06-01
iki 2023-06-01
(2018-06-01
Nr. F4-18-12)

Nuo 2018-11-14
iki 2023-11-14
(2018-11-14
Nr. F4-18-18)

Nuo 2019-03-15
iki 2024-03-15
(2019-03-15
Nr. F4-19-7)

Nuo 2019-04-01
iki 2024-03-31
(2019-03-29
Nr. F4-19-8)

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 30 d.
sprendimas Nr. T-1085
,,Dėl nuomos sutarties
atnaujinimo”

Išnuomota fiziniam
asmeniui

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos 2018 m.
spalio 9 d. sprendimas Nr. T1167
,, Dėl leidimo
išnuomoti negyvenamąsias
patalpas ”

Išnuomota fiziniam
asmeniui

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 13 d.
sprendimas Nr. T-1261
,,Dėl leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas”

Teresos Lunkevič
individuali įmonė
į. k. 175015138

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 13 d.
sprendimas Nr. T-1261
,,Dėl leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas”

Uždaroji akcinė bendrovė
"Rimties sala"
į. k. 186480551

12.

13.

14.

15.

1, 1-42, 1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48,
1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 1-53, 1-54, 1-55, 156,
1-57,
1-58,
1-59,
1-60)
Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst.
36,08
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamosios patalpos Šalčininkų
rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančiame pastate (pastato unikalus
Nr. 8595-7001-6017, pažymėjimas plane
– 1B2/p, bendras pastato plotas – 777,70,
patalpos pažymėtos plane – 1-15, 1-16)
Gegužės a. 19, Eišiškių mst., Šalčininkų r.
sav.
43,59 kv. m bendrojo ploto patalpos
administraciniame
pastate
(pastato
unikalus Nr. 8598-8009-6014, pastato
pažymėjimas plane – 1B2/p, patalpų
indeksai 1-9, 1-10, 1-11, 1-12) Vilniaus g.
10, Dieveniškių k., Dieveniškių sen.,
Šalčininkų r. sav.

21,90 kv. m bendrojo ploto negyvenamoji
patalpa darbo dienomis nuo 16.00 iki
18.00 val., (pastato, kuriame yra patalpos,
unikalus
Nr.
8597-6001-5022,
pažymėjimas plane – 2D3p, bendras
pastato plotas – 1384,32 kv. m, patalpa
pažymėta plane 2-25), Šalčininkų mst.,
Nepriklausomybės g. 38
60,66
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias patalpas su 22,52 kv. m
dalimi bendro naudojimo koridoriaus

Nuo 2019-09-05
iki 2029-09-04
(2019-09-05
Nr. F4-19-16)

Nuo 2019-09-27
iki 2021-09-27

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d.
sprendimas Nr. T-136 ,,Dėl
negyvenamųjų patalpų
išnuomojimo”

Šalčininkų rajono
savivaldybės tarybos
2019 m. rugsėjo 27 d.
sprendimas Nr. T-165

Uždaroji akcinė bendrovė
"Eišiškių komunalinis
ūkis"
į. k. 174992914

Akcinė bendrovė
Lietuvos paštas
į. k. 121215587

(2019-09-27
Nr. F4-19-18)

,,Dėl negyvenamųjų patalpų
nuomos sutarties atnaujinimo”

Nuo 2019-12-10
iki 2021-12-10

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-190 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąją patalpą“

UAB „Domsana“
į. k. 305288997

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl

Išnuomota fiziniam
asmeniui

(2019-12-10
Nr. F4-19-26)

Nuo 2020-02-12
iki 2025-02-12

16.

17.

18.

patalpų (bendras nuomojamas plotas –
83,18 kv. m), (pastato, kuriame yra
patalpos, unikalus Nr. 4400-0502-5072,
pažymėjimas plane – 1C3/p, patalpos
pažymėtos plane – 1-23, 1-24, 1-25, 1-26,
1-27, 1-28, bendro naudojimo patalpa
pažymėta plane – 1-31), Šalčininkų r. sav.,
Eišiškių mst., Ąžuolų g. 3
29,76
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias patalpas su 13,44 kv. m
dalimi bendro naudojimo koridoriaus ir
tualeto patalpų (bendras nuomojamas
plotas – 43,20 kv. m), (pastato, kuriame
yra patalpos, unikalus Nr. 4400-05025072, pažymėjimas plane – 1C3/p,
patalpos pažymėtos plane – 1-12, 1-13,
bendro naudojimo patalpos pažymėtos
plane – 1-31, 1-32, 1-33, 1-34), Šalčininkų
r. sav., Eišiškių mst., Ąžuolų g. 3
30,50
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias patalpas su 13,78 kv. m
dalimi bendro naudojimo koridoriaus ir
tualeto patalpų (bendras nuomojamas
plotas – 44,28 kv. m), (pastato, kuriame
yra patalpos, unikalus Nr. 4400-05025072, pažymėjimas plane – 1C3/p,
patalpos pažymėtos plane – 1-16, 1-17,
bendro naudojimo patalpos pažymėtos
plane – 1-31, 1-32, 1-33, 1-34), Šalčininkų
r. sav., Eišiškių mst., Ąžuolų g. 3
32,38
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias patalpas su 14,63 kv. m
dalimi bendro naudojimo koridoriaus ir
tualeto patalpų (bendras nuomojamas

(2020-02-12
Nr. F4-20-14)

leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

Nuo 2020-02-12
iki 2025-02-12

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

Išnuomota fiziniam
asmeniui

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

Išnuomota fiziniam
asmeniui

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl
leidimo išnuomoti

Išnuomota fiziniam
asmeniui

(2020-02-12
Nr. F4-20-15)

Nuo 2020-02-12
iki 2025-02-12
(2020-02-12
Nr. F4-20-16)

Nuo 2020-02-12
iki 2025-02-12

19.

20.

21.

plotas – 47,01 kv. m), (pastato, kuriame
yra patalpos, unikalus Nr. 4400-05025072, pažymėjimas plane – 1C3/p,
patalpos pažymėtos plane – 1-19, bendro
naudojimo patalpos pažymėtos plane – 131, 1-32, 1-33, 1-34), Šalčininkų r. sav.,
Eišiškių mst., Ąžuolų g. 3
16,35
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias patalpas su 7,38 kv. m
dalimi bendro naudojimo koridoriaus ir
tualeto patalpų (bendras nuomojamas
plotas – 23,73 kv. m), (pastato, kuriame
yra patalpos, unikalus Nr. 4400-05025072, pažymėjimas plane – 1C3/p,
patalpos pažymėtos plane – 1-22, bendro
naudojimo patalpos pažymėtos plane – 131, 1-32, 1-33, 1-34), Šalčininkų r. sav.,
Eišiškių mst., Ąžuolų g. 3
31,68
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias patalpas su 14,31 kv. m
dalimi bendro naudojimo koridoriaus ir
tualeto patalpų (bendras nuomojamas
plotas – 45,99 kv. m), (pastato, kuriame
yra patalpos, unikalus Nr. 4400-05025072, pažymėjimas plane – 1C3/p,
patalpos pažymėtos plane – 1-14, 1-15,
bendro naudojimo patalpos pažymėtos
plane – 1-31, 1-32, 1-33, 1-34), Šalčininkų
r. sav., Eišiškių mst., Ąžuolų g. 3
48,76
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias patalpas su 22,04 kv. m
dalimi bendro naudojimo koridoriaus ir
tualeto patalpų (bendras nuomojamas
plotas – 70,80 kv. m) bei 16,32 kv. m
bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas
su 7,36 kv. m dalimi bendro naudojimo

(2020-02-12
Nr. F4-20-17)

negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

Nuo 2020-02-12
iki 2025-02-12

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

Išnuomota fiziniam
asmeniui

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

MB kosmetologijos
studija “Viola”
į. k. 304693672

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

MB “Paulinos pasaulis”
į. k. 305502892

(2020-02-12
Nr. F4-20-18)

Nuo 2020-03-01
iki 2025-02-28
(2020-02-12
Nr. F4-20-19)

Nuo 2020-02-14
iki 2025-02-14
(2020-02-12
Nr. F4-20-20)

22.

23.

24.

koridoriaus ir tualeto patalpų (bendras
nuomojamas plotas – 23,68 kv. m),
(pastato, kuriame yra patalpos, unikalus
Nr. 4400-0502-5072, pažymėjimas plane
– 1C3/p, patalpos pažymėtos plane – 1-20,
1-21, bendro naudojimo patalpos
pažymėtos plane – 1-31, 1-32, 1-33, 1-34),
Šalčininkų r. sav., Eišiškių mst., Ąžuolų g.
3
20,00
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias
patalpas,
esančias
Šalčininkų
rajono
savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
Ligoninės g .2, Eišiškių mst. (pastato,
kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 85999001-8024, pažymėjimas plane – 1D3p,
pastato bendras plotas – 4254,91 kv. m,
patalpos pažymėtos plane – 1/97)
7,00
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias
patalpas,
esančias
Šalčininkų
rajono
savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
Ligoninės g. 2, Eišiškių mst. (pastato,
kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 85999001-8024, pažymėjimas plane – 1D3p,
pastato bendras plotas – 4254,91 kv. m,
patalpos pažymėtos plane – 1/38)
47,11
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamosios patalpos su 21,28 kv. m
proporcinga dalimi iš 158,45 kv. m bendro
naudojimo koridoriaus ir tualeto patalpų
(bendras nuomojamas plotas – 68,39
kv. m), esančios Šalčininkų rajono
savivaldybei
nuosavybės
teise
priklausančiame pastate Šalčininkų r. sav.,
Eišiškių mst., Ąžuolų g. 3 (pastato,

Nuo 2020-05-01
iki 2025-04-30
(2020-04-20
Nr. F4-20-23)

Nuo 2020-05-01
iki 2025-04-30
(2020-04-20
Nr. F4-20-24)

Nuo 2020-05-01
iki 2025-04-30
(2020-04-27
Nr. F4-20-25)

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. vasario 13 d.
sprendimas Nr. T-275 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas“.

UAB „Krajana“
į. k. 300152235

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. vasario 13 d.
sprendimas Nr. T-275 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas“.

Individuali įmonė
,,Vaivorykštės“ optika
į. k. 304075462

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

Išnuomota fiziniam
asmeniui

25.

26.

27.

kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 44000502-5072, pažymėjimas plane – 1C3/p,
patalpos pažymėtos plane – 1-18, bendro
naudojimo patalpos pažymėtos plane – 131, 1-32, 1-33, 1-34)
48,00
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamosios patalpos su 21,69 kv. m
proporcinga dalimi iš 158,45 kv. m bendro
naudojimo koridoriaus ir tualeto patalpų
(bendras nuomojamas plotas – 69,69
kv. m), esančios Šalčininkų rajono
savivaldybei
nuosavybės
teise
priklausančiame pastate Šalčininkų r. sav.,
Eišiškių mst., Ąžuolų g. 3 (pastato,
kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 44000502-5072, pažymėjimas plane – 1C3/p,
patalpos pažymėtos plane – 1-9, 1-10, 111, bendro naudojimo patalpos pažymėtos
plane – 1-31, 1-32, 1-33, 1-34)
168,02
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias
patalpas,
esančias
Šalčininkų
rajono
savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
Šalčininkų r. sav., Eišiškių mst., Ąžuolų g.
3 (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus
Nr. 4400-0502-5072, pažymėjimas plane
– 1C3/p, patalpos pažymėtos plane – 1-46,
1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 1-53, 154, 1-55, 1-56, 1-57, 1-58, 1-59)
138,70 kv. m bendrojo ploto pastatąkatilinę, nuosavybės teise priklausančią
Šalčininkų rajono savivaldybei, esančią
Mokyklos g. 4, Butrimonių k., Butrimonių
sen., Šalčininkų r. (pastato unikalus Nr.
4400-2506-9945, pažymėjimas plane –
1P1/p)

Nuo 2020-05-01
iki 2025-04-30
(2020-04-27
Nr. F4-20-26)

Nuo 2020-10-01
iki 2025-09-30
(2020-09-24
Nr. F4-20-39)

Nuo 2020-11-06
iki 2025-11-05
(2020-11-06
Nr. F4-20-40)

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

Išnuomota fiziniam
asmeniui

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. lapkričio 5 d.
sprendimas Nr. T-195 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas
Ąžuolų g. 3, Eišiškių mst.“

Eišiškių krašto
bendruomenė „Eikšys“
į. k. 305611571

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. rugsėjo 29 d.
sprendimas Nr. T-471 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas“

Išnuomota fiziniam
asmeniui

28.

29.

30.

179,49
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias
patalpas,
esančias
Šalčininkų
rajono
savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst.
(pastato, kuriame yra patalpos, unikalus
Nr. 8597-6001-5044, pažymėjimas plane
– 4D1/p, pastato bendras plotas – 1118,18
kv. m, patalpos pažymėtos plane – 1-23, 124, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 131, 1-32, 1-33, 1-34, 1-35, 1-36, 1-37)
15,80
kv.
m
bendrojo
ploto
negyvenamąsias patalpas, darbui pagal iš
anksto suderintą su VšĮ Eišiškių asmens
sveikatos priežiūros centru grafiką,
esančias Šalčininkų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiame pastate
Ligoninės g. 2, Eišiškių mst. (pastato,
kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 85999001-8024, pažymėjimas plane – 1D3p,
pastato bendras plotas – 4254,91 kv. m,
patalpos pažymėtos plane – 1-338, 1-339)
21,90 kv. m bendrojo ploto patalpa
Šalčininkų
rajono
savivaldybei
nuosavybės
teise
priklausančiame
administraciniame
pastate
(pastato
unikalus Nr. 8598-1000-1018, pastato
pažymėjimas plane 1B2p, patalpos
indeksas 1-2) Vilniaus g. 30, Šalčininkų
mst.

Nuo 2021-01-01
iki 2025-12-31
(2020-11-06
Nr. F4-20-42)

Nuo 2020-11-06
iki 2025-11-05
(2020-11-06
Nr. F4-20-43)

Nuo 2021-03-12
iki 2026-03-12
(2021-03-12
Nr. F4-21-8)

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. rugsėjo 29 d.
sprendimas Nr. T-471 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas“

UAB ,,Diaverum
klinikos“ į. k.
125746667

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. rugsėjo 29 d.
sprendimas Nr. T-471 ,,Dėl
leidimo išnuomoti
negyvenamąsias patalpas“

UAB ,,Imchotepas“
į. k. 304090336

Šalčininkų rajono savivaldybės
tarybos 2021 m. vasario 18 d.
sprendimas Nr. T-555
,, Dėl leidimo išnuomoti
negyvenamąją patalpą”

Uždaroji akcinė
bendrovė Šalčininkų
architektūros ir dizaino
studija
į. k. 175028356

