
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 Реєстро

вий 

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 

аграрної 

політики та 

продоволь-

ства України 

37199618, Державне 

підприємство спиртової та 

лікеро-горілчаної 

промисловості 

«Укрспирт», 07400, 

Київська обл., м. Бровари, 

вул. Гагаріна, 16,  

тел. (044) 284-04-90 

Будівля 

солодовні  

(765,2 м
2
) та 

будівля цеху 

повітряних 

зерен рису  

(1 077,9 м
2
) 

ЄРОДВ 

– 

3719961

8.13.РБИ

ЮКО127

; 

3719961

8.13.РБИ

ЮКО130 

81555, 

Львівська обл., 

Городоцький 

р-н, смт 

Великий 

Любінь, вул. 

Львівська, 17б 

1 843,1 1 414 000,00; 

2 086 000,00 

станом на 

31.12.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

виробництва 

заморожених 

фруктів, овочів 

та грибів 

(будівля 

солодовні), 

виробництво 

джемів, 

мармеладу, 

варення, желе, 

пюре тощо 

(будівля цеху 

рису) (інше 

використання ) 

2 Міністерство 

оборони 

України 

38076799, Львівська філія 

Концерну 

«Військторгсервіс»,  

м. Львів, вул. Плугова, 12а, 

 тел. (032) 253-24-64 

Нежитлова 

будівля 

3368992

2.15.АА

АААЖ7

52 

м. Жовква, 

вул. Воїнів 

УПА, 35 

1 019,5 1 111 350,00 

станом на 

28.02.2017 

2 роки 6 

місяців 

Розміщення 

суб’єктів 

господарювання, 

що надають 

ритуальні 

послуги 
 

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» 
 


