
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 

 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Національний 

університет "Львівська 

політехніка" 

ЄДРПОУ 02071010, 

79013, м. Львів-13,  

вул. С.Бандери, 12 
 

тел. (032) 258-26-80 

Частина даху 

будівлі учбового 

корпусу №5 

02071

010.5.

ЦЛЯ

ЮСЕ0

45 

м. Львів, вул. 

С.Бандери, 28а 

25,0 168 195,00 

станом на 

30.06.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

базової станції 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає 

послуги з 

рухомого 

(мобільного) 

зв'язку, 

оператора та 

провайдера 

телекомунікацій, 

який надає 

послуги з 

доступу до 

Інтернет 
 

2 Державне 

агентство 

лісових 

ресурсів 

України 

Державне підприємство 

«Радехівське лісомис- 

ливське господарство, 

ЄДРПОУ  00992378, 

80200, Львівська обл., 

м. Радехів, 

вул. Витківська, 26,  
 

тел. (03255) 2-15-61 

Нежитлове 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

– м. Львів, вул. 

Витківська, 26 

20,5 94 760,00 

станом на 

30.06.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торгового 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів 



3 

 

Міністерство 

інфра-

структури 

України 

Державне підприємство 

"Міжнародний 

аеропорт "Львів" імені 

Данила Галицького" 

ЄДРПОУ 33073442, 

79000, м.Львів, 

аеропорт ЦА 
 

тел. (032) 229-81-72, 

(032) 229-82-16 

Частина 

нежитлового 

приміщення, 

розміщеного на 

першому поверсі 

в будівлі "Б-3" – 

новий 

аеровокзал 

33073

442.1.

БИКУ

ГЧ487 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

6,0 151 100,00 

 станом на 

30.04.2016 

1 рік Розміщення 

пункту 

пакування 

багажу (інше 

використання 

нерухомого 

майна). 

       

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» 

 

 


