
Оголошення  

орендодавця - РВ Фонду 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 Городоцька 

районна 

державна 

адміністрація 

00701553, Відділ 

агропромислового 

розвитку Городоцької 

райдержадміністрації 

Львівської області, 

81500, Львівська обл., 

м. Городок, 

вул. Львівська, 1а, 

тел. (03231) 3-03-59 

Нежитлове 

приміщення  

на 1-му поверсі 

адміністративної 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

м. Городок, 

вул. Львівська, 

1а 

8,6 71 990,00 

станом на 

31.08.2018 

2 роки 

364 дні 

Провадження 

діяльності у 

сфері права 

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

00173485, ДВНЗ 

«Червоноградський 

гірничо-економічний 

коледж», 80100, 

Львівська обл.,  

м. Червоноград, вул. 

В. Стуса, 17, 

тел. (03249) 2-11-47 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

на 1-му поверсі 

навчально-

виробничого 

корпусу 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

м. 

Червоноград, 

вул. В. Стуса, 

17 

1,0 7 500,00 

станом на 

30.09.2018 

 Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари (автомат 

гарячих напоїв) 

3 Міністерство 

оборони 

України 

38076799, Львівська 

філія Концерну 

«Військторгсервіс», 

79059, 

м. Львів,  

вул. Плугова, 12а,  

тел. (032) 253-24-64 

Будівля комбінату 

побутового 

обслуговування 

3368992

2.15.АА

АААЖ 

674 

Львівська обл., 

Яворівський  

р-н, с. Старичі, 

вул. 

Шептицького, 

17 

1 646,7 1 284 400,00 

станом на 

30.09. 2018 

5 років 330,9 м
2
 – 

розміщення 

суб’єктів 

господарювання, 

що здійснюють 

побутове 

обслуговування 

населення 

(послуги з 

ремонту 



побутових 

електроприладів

); 634,9 м
2
 – 

розміщення 

їдалень, буфетів, 

що не 

здійснюють 

продаж товарів 

підакцизної 

групи; 342,3 м
2
 – 

розміщення 

суб’єктів 

господарювання, 

що здійснюють 

побутове 

обслуговування 

населення 

(послуги з 

ремонту одягу); 

338,6 м
2
 – 

розміщення 

суб’єктів 

господарювання, 

що здійснюють 

побутове 

обслуговування 

населення 

(послуги 

перукарень) 
 

 

 

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» 
 


