
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 

оборони 

України 

38076799, Львівська 

філія концерну 

«Військторгсервіс», 

79059, м. Львів, вул. 

Плугова, 12а,  

тел. (032) 253-24-64 

Нежитлові 

приміщення у 

Солдатській 

чайній № 3 

3368992

2.15АА

АААЖ6

65 

Львівська обл, 

Яворівський р-

н, м. Старичі, 

вул. 

Шептицького, 

17 Б (в/ч 

В4264) 

92,3 245 807,00 

станом на 

30.06.2017 

2 роки 

364 дні 

З метою 

розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів, крім 

товарів 

підакцизної 

групи 

2 Державна 

служба 

геології та 

надр України 

01432799, Західно-

Українська геофізична 

розвідувальна 

експедиція, 79040,  

м. Львів, вул. Данила 

Апостола, 9а,  

тел.267-23-41 

Частини 

нежитлового 

приміщення 

одноповерхової 

споруди 

металоскладу 

0143276

1.71.МЧ

ЦРЛУ0

11. 

м. Львів, вул. 

Данила 

Апостола, 9а 

292,0 425 580,00 

станом на 

31.07.2017 

2 роки 

364 дні 

Здійснення 

діяльності в 

сфері збору та 

заготівлі 

вторинної 

сировини (інше 

використання) 

3 Державне 

агентство 

авто- 

мобільних 

доріг 

України 

25253009, Служба 

автомобільних доріг у 

Львівській області, 

79053, м. Львів, вул. 

Володимира Великого, 

54,  

тел. 263-20-33 

Вбудоване 

нежитлове 

приміщення на 

першому поверсі 

адміністративного 

корпусу 

2525300

9.1123.

ЖТХЮ

РМ002 

м. Львів, вул. 

Володимира 

Великого, 54 

20,8 273 000,00 

станом на 

31.07.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офіса 



 

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» 
 


