
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 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

34509969, Державне 

підприємство 

«Екотрансенерго», 

81053, Львівська обл., 

Яворівський р-н,  

c. Новий Яр 

Будівля заправної 

станції «A-1»  

(22,1 м
2
) з 

площадкою 

гаражного 

господарства «I» 

(14 715,0 м
2
) 

– Львівcька обл., 

Яворівський р-

н, 

c. Новий Яр, 

вул. Курортна, 

117a 

22,1; 

14 715,0 

4 257 500,00 

станом на 

31.07.2017 

5 років Розміщення 

гаража і 

обслуговування 

власного 

транспорту 

(інше 

використання) 

2 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

34716922, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Університет 

банківської справи», 

04070, м. Київ, вул. 

Aндріївська, 1 

Частина 

нежитлових 

приміщень  

(№ 20 – 14,3 м
2
 

та № 20a – 4,0 м
2
) 

на 1-му поверсі 

будівлі 

– м. Львів, 

вул.Cічових 

Стрільців, 11 

18,3 494 400,00 

станом на 

30.06.2017 

1 рік Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу книг, 

газет, журналів, 

виданих 

українською 

мовою 

3 Державна 

служба 

України з 

надзвичайни

х ситуацій 

08571340, Львівський 

державний Університет 

безпеки 

життєдіяльності,  

м. Львів, вул. 

Клепарівська, 35,  

тел. (032) 233-32-40 

Частина 

нежитлового 

приміщення на  

1-му поверсі 

навчальної 

пожежно-

рятувальної 

частини 

0857134

0.1.ЧСВ

ЖМШ0

09 

м.Львів, вул. 

Клепарівська, 

35 

1,0 15 813,00 

станом на 

30.09.2017 

2 (два) 

роки 364 

дні 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари 

 



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» 
 


