
 

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 

ВСП Технічний коледж 

НУ "Львівська 

політехніка" 

ЄДРПОУ 05393837, 

79035, м. Львів, 

вул. Пимоненка, 17 

тел. 270-20-50 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення   

на  1-му поверсі 

будівлі 

02071

010.25

.ЦЛЯ

ЮСЕ3

65 

м. Львів, вул. 

Пулюя, 30 

110,3 861 900,00 

Станом на 

31.08.2016 

1 рік 32,7 кв.м - 

розміщення складу; 

40,3 кв.м – 

розміщення суб'єкта 

господарювання, що 

здійснює проектні, 

проектно-

вишукувальні та 

проектно-

конструкторські 

роботи; 

37,3 кв.м – 

розміщення 

магазину-складу 

непродовольчих 

товарів 

2 Міністерст

во оборони 

України 

Державне підприємство 

Міністерства оборони 

України «Львівський 

завод збірних 

конструкцій», ЄДРПОУ 

08006864, 79040, 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 222, 

тел. (38032) 262-38-87 

Нежитлова 

будівля складу 

кисню 

– м. Львів, вул. 

Городоцька, 

222 

56,68 175 013,00 

станом на 

30.09.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення складу 



3 Державна 

служба 

статистики 

України 

Головне управління 

статистики у Львівській 

області,  ЄДРПОУ 

02361400, м. Львів, 

проспект В'ячеслава 

Чорновола,4 

тел. (032) 235-84-28 

ВбудованІ 

нежитловІ 

приміщення 

№№82,83, 84,86 та 

частина 

нежитлового 

приміщення №85 

(під №85
2
), що 

розташовані на 

першому поверсі 

будівлі 

02361

400.1.

АААД

ЕЖ04

4 

м. Львів, вул. 

Замарстинівсь

ка, 7 

49,8 700 700,00 

станом на 

30.09.2016 

2 (два) 

роки 

Розміщення суб'єкта 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення (ремонт 

одягу) 

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» 

 

 


