
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 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

ДП «Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем», 

ЄДРПОУ 04728690, 79008, 

м. Київ, вул. Кривоноса, 6,  

тел. (032) 235-84-49 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення на 

другому поверсі 

дво-чотири-

поверхової 

будівлі 

Інфор

мація 

відсут

ня 

м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

207,3 2 503 100,00 

станом на 

31.05.2016 

5 років Розміщення 

офісних 

приміщень 

2 Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

ДП «Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем», 

ЄДРПОУ 04728690, 79008, 

м. Київ, вул. Кривоноса, 6,  

тел. (032) 235-84-49 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення 

(кімн. № 179-

180) 

на другому 

поверсі дво-

чотири-

поверхової 

будівлі 

Інфор

мація 

відсут

ня 

м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

48,8 651 000,00 

станом на 

31.05.2016 

5 років Розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використовуєтьс

я для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

і становить не 

більше як 50 м
2
 

3 Міністерство 

культури 

України 

Львівська середня 

спеціалізована школа-

інтернат імені 

С.Крушельницької, 

ЄДРПОУ 02214231,  

м. Львів, вул. Зелена, 10,  

тел. 276-24-12 

Нежитлові 

приміщення на 

першому 

поверсі будівлі 

02214

231.1.

ЮЖВ

ЦСД0

64 

м. Львів, вул. 

Зелена, 10 

27,7 422 600,00 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

продовольчих 

товарів, крім 

товарів 

підакцизної групи 



4 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

Львівський національний 

університет ветеринарної 

медицини та біо- 

технологій ім. С. 

Гжицького, ЄДРПОУ 

00492990, 79010, м. Львів, 

вул. Пекарська, 50,  

тел. 260-28-89 

Частина 

нежитлового 

вбудованого 

приміщення 

корпусу БТФ на 

першому 

поверсі 

00492

990.4.

БЕШ

СНП9

527 

м. Львів, вул. 

Пекарська, 50 

2,0 30 000,00 

станом на 

31.07.2016 

1 рік Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продоволь- 

чих товарів, крім 

товарів 

підакцизної 

групи 

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» 

 

 

 


