
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 

Місце-

знаходження 

Загаль-

на пло-

ща, м
2
 

Вартість 

майна за 

незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима-

льно 

можли-

вий строк 

оренди 

Мета 

використання 

1 Державна 

фіскальна 

служба 

України 

39507175, Державна 

фіскальна служба 

України і перебуває в 

оперативному 

управлінні (корис-

туванні) Дрогобицької 

об’єднаної державної 

податкової інспекції 

Головного управління 

ДФС у  

Львівській області, 

82100, Львівська обл., 

м. Дрогобич, вул. 

Шевченка, 9,  

тел. (03244) 1-00-36 

Вбудоване 

нежитлове 

приміщення № 7 

на 

1-му поверсі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

м. Трускавець, 

пл. В. 

Чорновола, 2 

49,7 501 900,00 

станом на 

30.04.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

закладу 

соціального 

обслуговування 

для сімей, дітей 

та молоді, що 

утримується за 

рахунок 

місцевого 

бюджету 

2 Міністерство 

оборони 

України 

8006864, Державне 

підприємство 

Міністерства оборони 

України «Львівський 

завод збірних 

конструкцій», 79040,  

м. Львів, вул. 

Городоцька, 222,  

тел. 262-38-87 

Нежитлові 

вбудовані 

виробничі 

приміщення – 

69,41 м
2
 у будівлі 

гаража та 

виробнича 

площадка –  

153,68 м
2
 біля 

будівлі гаража 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

79040, м. 

Львів, вул. 

Городоцька, 

222 

69,41; 

153,68 

239 615,00; 

160 914,00 

станом на 

31.05.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

виробництва 

виробів з бетону 

(інше 

використання) 

 

 

 



 

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» 
 


