
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 

освіти і 

науки 

України 

34387362, Стрийський 

коледж Львівського 

НАУ,  

82400, Львівська обл., 

м. Стрий, вул. 

Львівська,169,  

тел.: 5-31-90, 5-20-02 

Частина 

нежитлового 

приміщення, 

розташованого на 

1-му поверсі 

в будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

м. Стрий, 

вул. Львівська, 

169 

3,0 22 100,00 

станом на 

30.11.17 

2 роки 

364 

дні 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари  

(кавовий апарат) 

2 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

34716922, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Університет 

банківської справи», 

04070, м. Київ, вул. 

Андріївська, 1, 

тел. (044) 462-53-05 

Нежитлові 

приміщення (кімн. 

№ 12 – 18) 

площею 44, 4 м
2
 та 

нежитлове 

приміщення  

(кімн. № 19) 

площею 134,0 м
2
 

на 1-му 

поверсі 4-

поверхової будівлі 

3471692

2.1.УЖ

НХЕД0

02 

м. Львів, вул. 

Січових 

Стрільців, 11 

178,4 4 282 300,00 

станом на 

30.11.17 

5 років 44,4 м
2
 – 

розміщення 

офіса;  

134 м
2
 – 

проведення 

виставок 

непродовольчих 

товарів без 

здійснення 

торгівлі 

3 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

34716922, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Університет 

банківської справи», 

04070, м. Київ, вул. 

Андріївська, 1,  

тел. (044) 462-53-05 

Нежитлове 

приміщення 1-го 

поверху (згідно з 

поверховим 

планом за № 1) 

3471692

2.1.УЖ

НХЕД0

02 

м. Львів, вул. 

Січових 

Стрільців, 11 

118,3 2 968 300,00 

станом на 

30.11.16 

5 років Розміщення 

їдальні, що не 

здійснюєть 

продаж товарів 

підакцизної 

групи, у 

навчальному 

закладі 



4 Міністерство 

інфраструкту

ри України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького, 

м. Львів, Аеропорт ЦА,  

тел. (032) 229-82-16 

Частиниа 

нежитлового 

приміщення на 2-

му поверсі будівлі 

під літ. «Б-3» – 

новий аеровокзал 

ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська,168 

254,0 7 400 000,00 

станом на 

31.10.17 

1 рік Розміщення 

складу 

 

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» 
 


