
 

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 

Місцезнаход-

ження 

Загаль

на 

пло-

ща, м
2
 

Вартість майна 

за незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима-

льно 

можли-

вий строк 

оренди 

Мета 

використання 

1 Міністерст

во 

економічно

го розвитку 

і торгівлі 

України 

ДП «Науково – 

дослідний інститут 

метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем», 

ЄДРПОУ 04728690, 

79008, м. Львів, вул. 

Кривоноса, 6 

тел.: (032) 239-92-00, 

255-49-39 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення в 

напівпідвальному 

приміщенні 

триповерхової 

будівлі 

Інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, вул. 

Кривоноса, 6 

407,8 1 660 753,00 

станом на 

31.08.2016 

2 роки 11 

місяців 

185,2 м
2
 – 

розміщення 

магазину – 

складу;  

131,7 м
2
 – 

розміщення 

складу;  

90,9 м
2
 – 

розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

2 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка, ЄДРПОУ 

0207098, 79000,  

м. Львів, вул. 

Університетська, 1,  

тел. (032) 239-46-48 

Частина 

нежитлового 

приміщення (47) 

(кухня) на 

першому поверсі 

будівлі 

гуртожитку № 6 

0207098

7.212.С

ТЮПВ

С052 

м. Львів, вул. 

Пасічна, 62в 

2,0 31 100,00 

станом на 

31.07.2016 

1 рік Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(пральні 

автомати) 



3 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка, ЄДРПОУ 

0207098, 

79000, м. Львів, вул. 

Університетська, 1, тел. 

(032) 239-46-48 

Частина 

нежитлового 

приміщення (37) 

(вмивальня) на 

першому поверсі 

будівлі 

гуртожитку № 7 

0207098

7.212.Ф

ЧЮЛТ

П279 

м. Львів, вул. 

Плужника, 2 

2,0 30 000,00 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(пральні 

автомати) 

4 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені Івана 

Франка, 

ЄДРПОУ 02125438, 

82100, Львівська обл., 

м.Дрогобич,  вул.Івана 

Франка, 24 

тел. (03244) 3-88-75 

Нежитлові 

приміщення 

навчальних 

майстерень 

розміщених на 

першому поверсі  

будівлі 

інформа

ція 

відсутн

я 

Львівська 

область, 

Дрогобицький 

р-н, смт 

Підбуж, вул. 

Галицька, 106 

445,3 427 500,00 

станом на 

31.05.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб'єктом 

малого 

підприємництва 

проведення 

лісопильного та 

стругального 

виробництва 

(інше 

використання 

нерухомого 

майна) 

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» 

 

 

 


