
 

 

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 

24975953, ДП ВПП МО 

«Армія України»,  

м. Львів, 

вул. Тернопільська, 38, 

тел.(032) 270-32-80 

Нежитлове 

приміщення № 2 

на першому 

поверсі будівлі 

Інфор

мація 

відсут

ня 

м. Львів, вул. 

Тернопільська, 

38 

196,4 799 800,00 

станом на 

30.11.2016 

2 роки 

364 дні 

40,0 м
2
 – 

розміщення 

майстерні, що 

здійснює технічне 

обслуговування та 

ремонт 

автомобілів; 156,4 

м
2
 – розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що надава- 

тиме послуги з 

ремонту 

електропобутової 

техніки та інших 

побутових 

приладів 

2 Фонд 

державно- 

го майна 

України 

39950170, ДП 

«Управління справами 

ФДМУ», 

м. Київ, вул. Генерала 

Алмазова, 18/9, 

тел. (044) 284-91-85 

Нежитлова 

будівля 

санаторного 

корпусу з 

ліжковим 

фондом 502 

ліжка 

круглорічного 

використання, 

«А-7», а саме: 

39950

170.4.

НЖЦ

ВВФ0

10 

Львівська обл., 

м. Моршин, 

вул. 

Проліскова, 8 

14 479,6 85 495 000,0 

станом на 

31.10.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

санаторно-

курортного 

закладу для дітей 

з батьками 



спальний корпус 

літ. «А-7» 

площею  

7 526,0 м
2
; 

лікувально-

діагностичне 

відділення та 

їдальня літ. «А-

2» площею  

6 953,6 м
2
 

 

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» 

 


