
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 

інфра-

структури 

України 

Українське державне 

підприємство 

поштового зв’язку 

«Укрпошта», 

ЄДРПОУ 22336769, 

79000, м. Львів, вул. 

Словацького,1,  

тел. (032) 276-48-26 

Нежитлові 

приміщення на 1-

му поверсі будівлі 

21560

045.14

00.АА

АЖЕЕ

367 

Львівська обл., 

Пустомитівськи

й р-н, 

с. Солонка, вул. 

Центральна, 3 

24,7 151 810,00 

станом на 

31.07.2016 

1 рік Розміщення 

автоматичної 

телефонної станції 

без доступу до 

мережі Інтернет 

(інше використання 

нерухомого майна) 

2 Державна 

служба 

України з  

надзвичайних 

ситуацій 

Львівський 

державний 

університет безпеки 

життєдіяльності, 

ЄДРПОУ 08571340, 

79000,  

м. Львів, вул. 

Клепарівська, 35,  

тел. (032) 233-32-40 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

головного корпусу 

університету 

08571

340.1.

ЧСВ

ЖМШ

002 

м. Львів, вул. 

Клепарівська, 35 

6,0 91 500,00 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі товари 

(кавові апарати) 

3 Міністерство 

охорони 

здоров'я 

України 

Львівський 

національний 

медичний університет 

імені Данила 

Галицького, ЄДРПОУ 

02010793, 

м. Львів, вул. 

Пекарська, 69,   

тел. 260-30-66 

Частина 

нежитлового 

приміщення, що 

розміщене на 

першому поверсі 

корпусу 

патологічної 

анатомії 

Інфор

мація 

відсут

ня 

м. Львів, вул. 

Пекарська, 52 

4,00 62 700,00 

станом на 

30.04.2016 

1 рік -2,0 кв.м - 

розміщення 

ксерокопіювальної 

техніки для надання 

населенню послуг з 

ксерокопіювання 

документів; 

-2,0 кв.м – 

розміщення 

торгівельного 



об'єкту з продажу 

поліграфічної 

продукції та 

канцтоварів, 

ліцензованої відео- 

та аудіо продукції 

4 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  

№ 24,25 на 

першому поверсі 

будівлі 

02361

400.1.

АААД

ЕЖ04

4 

м. Львів, вул. 

Замарстинівська, 

7 

29,3 469 030,00 

станом на 

31.07.2016 

5 років Розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

книг, карт і атласів, 

виданих 

українською мовою 

5 Адміністрація 

державної 

служби 

спеціального 

зв’язку та 

захисту 

інформації 

України 

Казенне підприємство 

«УКРСПЕЦЗВ’ЯЗОК

»,  ЄДРПОУ 

39908375, 01032, 

м. Київ, вул. Льва 

Толстого, 16/18,  

тел. (044) 236-29-03 

Частина 

нежитлового 

приміщення в 

будівлі ЦТЕ № 5 

КП 

«Укрспецзв’язок» 

– Львівська обл.,  

м. Бібрка, вул. 

Грушевського,16 

121,2 394 300,00 

станом на 

30.04.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

автоматичної 

телефонної станції 

без доступу до 

мережі Інтернет 

(інше 

використання) 

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» 

 

 


