
Оголошення  

орендодавця - РВ ФДМУ по Львівській області  про намір передати в оренду  

об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 
 

№ 

з/п 

Назва 

органу 

управління  

Балансоутримувач (код 

за ЄДРПОУ, назва, 

юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

Найменування Реєстр

овий 

номер 

майна 

Місцезнаход-

ження 

Загаль

на 

пло-

ща, м
2
 

Вартість майна 

за незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима-

льно 

можли-

вий строк 

оренди 

Мета використання 

1 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Українська академія 

друкарства, ЄДРПОУ 

02071004, 

79020, м. Львів, 

вул. Підголоско, 19 

тел. 

032)242-23-40 

Частина 

нежитлового 

приміщення,  

розміщеного на 

першому  

поверсі 

навчального 

корпусу  №1 

02071

004.22

.ЮШ

ЕНИ

Ж067 

м. Львів, вул. 

Під Голоском, 

19 

2,0 22 530 

станом на 

30.04.2016 

2 роки  

364 дні 

Розміщення 

торгівельного 

автомату з продажу  

продовольчих 

товарів 

2 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана 

Франка, Львівська обл.,  

м. Дрогобич, вул. 

Курбаса, 2,  

тел. (0324) 41-04-74 

Частина 

вбудованого 

нежитлового 

приміщення на 

3-му поверсі 

навчального 

корпусу № 7 

02125

438.1.

ХОСК

КС031 

Львівська обл.,  

м. Дрогобич, 

вул. Курбаса, 2 

3,0 

 

20 200,00 

станом на 

30.04.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

ксерокопію вальної 

техніки для надання 

населенню послуг із 

ксерокопіювання 

3 Міністерст

во оборони 

України 

Філія "Львівський 

проектний інститут" 

Державного 

підприємства 

Міністерства оборони 

України "Центральний 

проектний інститут", 

ЄДРПОУ 37515252, 

79005, м. Львів, 

вул.І.Франка, 61 

тел. (032) 276-23-85, 

(032) 276-26-96 

Нежитлові 

приміщення 

№№ 18, 20, 23-

34, розміщені на 

першому поверсі 

будівлі 

07989

865.1. 

м. Львів, вул. 

І.Франка, 61 

414,1 7 077 673,00 

станом на 

31.05.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

(виготовлення 

жіночого одягу) 



4 Державни

й комітет 

телебачен-

ня і 

радіомовле

ння 

України 

Філія Національної 

телекомпанії України 

"Львівська регіональна 

дирекція", 

ЄДРПОУ 40020216, 

79008, м.Львів, 

вул.Високий Замок, 4 

тел. (032) 255-48-63 

Нежитлові 

приміщення 

№№ 8, 9, 10, 

розміщені на 

першому поверсі 

одноповерхової 

будівлі 

прохідної 

22333

937.1.

ЮЮХ

КЛР1

33 

м. Львів, вул. 

Високий 

Замок, 4 

22,2 375 659,00 

станом на 

30.04.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

об’єкту з продажу 

продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

5 Міністерст

во 

економіч-

ного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

Державне підприємство 

«Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем», 

ЄДРПОУ  04728690, 

79008, м. Львів, вул. 

Кривоноса, 6, тел. (032) 

235-84-49 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення на 

першому поверсі 

2-4 поверхової 

будівлі (кімн. 

69-71) 

Інфор

мація 

відсут

ня 

м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

41,9 695 900,00 

станом на 

31.01.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

(майстерня з 

ремонту одягу) 

6 Міністерст

во 

економіч-

ного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

Державне підприємство 

"Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем" 

(ДП "НДІ "Система"), 

ЄДРПОУ 04728690, 

79008, м. Львів, вул. 

Кривоноса, 6 

тел. (032) 239-92-00, 

(032) 255-49-39 

Нежитлові 

приміщення 

розміщені на 

першому поверсі 

2-4-х поверхової 

будівлі 

04728

690.7.

ААА

А.ЛД3

97 

м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

80,9 1 286 400,00 

станом на 

30.04.2016 

5 років Розміщення 

громадської 

організацій на площі, 

що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності: не більш 

як 50 кв. метрів – 

3%, понад 50 кв. 

метрів -7%. 

      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» 

 

 

 


