
 

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 оборони 

України 

Філія "Львівський 

проектний інститут" 

ДП МОУ "Центральний 

проектний інститут" 

ЗКПО 37515252, 79005, 

м. Львів, вул. 

Ів.Франка,61, 

тел. 276-23-85, 

276-26-96 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

інфор

мація 

відсут

ня 

м.Львів вул. 

Ів.Франка, 61 

65,1 

кв.м 

1 275 400,0 

станом на 

30.09.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торгівельного 

об’єкту з продажу 

непродовольчих 

товарів 

2 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад "Червоненське 

вище професійне 

училище" ЗКПО 

05537153, 80733, 

Львівська обл, 

Золочівський район, 

с.Червоне, вул. 

Львівська, 17а 

тел. (03265) 54-644 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення 

котельні   

05537

153.1.

УАЕ

МРР5

60 

Львівська обл, 

Золочівський 

район, 

с.Червоне, вул. 

Львівська, 17А 

189,02 

кв.м 

209 000,00 

станом на 

31.08.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення котлів 

на твердому 

паливі та 

виробництва 

теплової енергії 

3 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

Частина коридору 

(ІV) на 

цокольному  

поверсі будівлі 

02070

987.21

2.СТ

ЮПВ

м. Львів, вул. 

Медової 

Печери, 39 

2,0 27 000,0 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 

364 дні 

розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 



ЗКПО 02070987 

79000 м.Львів, вул. 

Університетська, 1 

тел. (032) 239-46-48 

гуртожитку №3 С039 побутове 

обслуговування 

населення 

(пральні автомати) 

4 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

ЗКПО 02070987 

79000 м.Львів, вул. 

Університетська, 1 

тел. (032) 239-46-48 

Частина кухні 

(№4) на першому  

поверсі будівлі 

гуртожитку №5 

02070

987.21

2.СТ

ЮПВ

С050 

м. Львів, вул. 

Пасічна, 62б 

2,0 29 900,0 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 

364 дні 

розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(пральні автомати) 

5 Державне 

агентство 

автомобіль

них доріг 

України 

Служба автомобільних 

доріг України 

ЄДРПОУ 25253009 

79053 м.Львів, вул. 

В.Великого, 54 

тел. (032) 264-27-78 

Вбудоване 

нежитлове 

приміщення на 

першому поверсі 

адміністративного 

корпусу 

25253

009.11

23.ЖТ

ХЮР

М002 

м. Львів, вул. 

В.Великого, 54 

21,1 248 500,0 

станом на 

31.08.2016 

2 роки 

364 дні 

розміщення офісу 

6 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

ЗКПО 02070987 

79000 м. Львів, вул. 

Університетська, 1 

тел. (032) 239-46-48 

Частина коридору 

на цокольному  

поверсі будівлі 

гуртожитку №2 

02070

987.21

2.СТ

ЮПВ

С054 

м. Львів, вул. 

Медової 

Печери, 39а 

2,0 27 000,0 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 

364 дні 

розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(пральні автомати) 

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» 

 

 


