
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 

служба 

статистики 

України 

02361400, Головне 

управління статистики 

у Львівській області, 

79019, м. Львів, 

проспект В’ячеслава 

Чорновола, 4,  

тел. (032) 235-84-28 

Частина бічного 

фасаду будівлі 

0236140

0.1.АА

АДЕЖ0

43 

м. Львів, 

просп.  

В.Чорновола, 4 

77,0 351 490,00 

станом на 

30.06.2018 

2 роки Розміщення 

зовнішньої 

реклами 

2 Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

38547552, Львівський 

відокремлений 

підрозділ ДУ 

«Лабораторний центр 

на залізничному 

транспорті 

Міністерства охорони 

здоров’я України», 

79022, м. Львів,  

вул. Городоцька, 186,  

тел. (032) 226-97-60 

Нежитлові 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 

186 

48,2 595 090,00 

станом на 

31.05.2018 

1 рік Розміщення 

громадського 

об’єднання на 

площі, що не 

використовуєть-

ся для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

3 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

02070996, Державний 

вищий навчальний 

заклад Національний 

лісотехнічний 

університет України, 

79057, м. Львів, вул. 

Генерала Чупринки, 

103,  

тел. (032) 237-80-94 

Частина бойлерної 

на 1-му поверсі 

будівлі літ. «А-2» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Природна, 19 

78,4 489 173,00 

станом на 

30.06.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

обладнання для 

виробництва та 

постачання 

теплової енергії 

(інше 

використання) 



4 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», 79013,  

м. Львів,  

вул. С. Бандери, 12,  

тел. (032) 237-49-93 

Частина 

вбудованого 

нежитлового 

приміщення у 

вестибулі будівлі 

корпусу № 28 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Митрополита 

Андрея, 3 

1,5 28 386,00 

станом на 

30.04.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

банкомата 

 

 

 

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» 
 


