
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 Реєстр

овий 

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 

оборони 

України 

Філія  "Концерну 

"Техвоєнсервіс" 

"Львівський 

автомобільний 

ремонтний завод" 

ЄДРПОУ 34540836, 

79014, м. Львів, вул. 

Личаківська, 152 
 

тел. (032) 251-42-82 

нежитлові 

приміщення 

(познач. №№1,2) на 

першому поверсі 

будівлі 

електродільниці 

ЕМВ, компресорної, 

пральні, водокачки 

(літ.2Ж-1) 

- м. Львів, вул. 

Личаківська, 

152 

74,3 345 000,0 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 

364 дні 

розміщення 

ксерокопію 

вальної техніки 

для надання 

населенню 

послуг із 

ксерокопіюван-

ня документів 

2 Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

Державне підприємство 

Державний інститут 

проектування міст 

«Містопроект», 

ЄДРПОУ 024947909, 

79044, м. Львів, вул. 

Генерала Чупринки, 71, 
  

тел. 238-96-96 

Нежитлове 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

02497

909.1.

ААА

ЖЖИ

759 

м. Львів, вул. 

Генерала 

Чупринки, 71 

19,3 287 000,00 

станом на 

31.05.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

офіса 

3 Державна 

служба 

статистики 

України 

Головне управління 

статистики у Львівській 

області, ЄДРПОУ 

02361400, 79019,  

м. Львів, просп.  

В. Чорновола, 4, 
 

тел. 235-84-28 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення № 

59,60,61,62 на 

третьому поверсі 

будівлі 

02361

400.1.

АААД

ЕЖ04

3 

м. Львів, 

просп. 

В.Чорновола, 4 

89,3 1 145 660,00 

станом на 

31.08.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офісного 

приміщення 



4 Міністерство 

інфраструктур

и України 

Львівська дирекція 

Українського 

державного 

підприємства 

поштового зв’язку 

«Укрпошта», ЄДРПОУ 

22336769, 79000,  

м. Львів, вул. 

Словацького, 1,  
 

тел. 276-48-26 

Нежитлова будівля 21560

045.14

00.АА

АЖЕЕ

472 

Львівська обл., 

м. Сокаль, вул. 

Шептицького, 

105 

40,3 195 110,00 

станом на 

31.07.2016 

1 рік Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

проектно-

вишукувальні, 

проектно-

конструкторські 

роботи 

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» 

 

 

 


