
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 Державна 

служба 

України з 

надзвичай-

них ситуацій 

38627339, Головне 

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій 

у Львівській області, 

79008, м. Львів,  

вул. Підвальна, 6,  

тел.(032) 239-02-62 

Нежитлові 

приміщення на 1-

му поверсі будівлі 

КПП 

3862733

9.1.ШБ

ПЧРС16

6 

Львівська обл., 

Жовківський 

р-н, 

м. Дубляни, 

вул. Львівська 

49,2 247 036,00 

станом на 

30.11.2017 

2 роки 11 

місяців 

Проведення 

виставок 

непродовольчих 

товарів без 

здійснення 

торгівлі 

2 Міністерство 

внутрішніх 

справ 

України 

20760948, Медичний 

реабілітаційний центр 

МВС України 

«Перлина 

Прикарпаття», 82200, 

Львівська обл, м. 

Трускавець,  

вул. С. Бандери, 71,  

тел. (03247) 5-06-49 

Нерухоме 

державне майно, а 

саме: вбудоване 

нежитлове 

приміщення – 4,7 

м
2
 та частина 

вестибуля – 

33,9 м
2
 на 1-му 

поверсі 

лікувального 

корпусу МРЦ 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл, 

м. Трускавець, 

вул.  

С. Бандери, 71 

38,6 395 100,00 

станом на 

30.11.2017 

2 роки 

364 дні 

Пророщування 

спеціальних 

сортів пшениці, 

виготовлення 

соків з її 

проростків та їх 

реалізація (інше 

використання 

державного 

нерухомого 

майна) 
 

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» 
 


