
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 

освіти і 

науки 

України 

02071027, Львівська 

національна академія 

мистецтв, 79011, м. Львів, 

вул. Кубійовича, 38,  

тел.: 276-14-82, 247-28-40 

Нежитлові 

приміщення № 

17-19, 21, 23-28, 

30-32 

на першому 

поверсі будівлі 

студентської 

їдальні 

02071

027.1.

ЦВЖ

ЧВА0

18 

м. Львів, вул. 

Кубійовича, 

35а 

221,3 2 491 756,00 

станом на 

30.11.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

їдальні, буфету, 

що не 

здійснюють 

продаж товарів 

підакцизної 

групи, у 

навчальних 

закладах 

2 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

02071027, Львівська 

національна академія 

мистецтв, 79011, м. Львів, 

вул. Кубійовича, 38,  

тел.: 276-14-82, 247-28-40 

Нежитлові 

приміщення № 

37-46 на 

другому поверсі 

будівлі 

студентської 

їдальні 

02071

027.1.

ЦВЖ

ЧВА0

18 

м. Львів, вул. 

Кубійовича, 

35а 

189,8 2 032 900,00 

станом на 

30.11.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

їдальні, буфету, 

що не 

здійснюють 

продаж товарів 

підакцизної 

групи, у 

навчальних 

закладах 

3 Міністерство 

оборони 

України 

37515252, Філія 

«Львівський проектний 

інститут» ДП МОУ 

«Центральний проектний 

інститут», м. Львів,  

вул. І. Франка, 61,  

тел. (032) 276-23-85 

Нежитлове 

приміщення (№ 

79) на другому 

поверсі будівлі 

– м. Львів, вул.  

І. Франка, 61 

19,7 297 907,00 

станом на 

31.12.2016 

5 років Здійснення 

проектних, 

проектно-

вишукувальних, 

проектно-

конструкторськи

х робіт 



 

 

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» 

 

 

 

 


