
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 Городоцька 

районна 

державна 

адміністрація 

00701553, Відділ 

агропромислового 

розвитку Городоцької 

райдержадміністрації 

Львівської області, 81500, 

Львівська обл., м. Городок, 

вул. Львівська, 1а,  

тел. (0231) 3-03-59 

Нерухоме 

державне 

майно  

загальною 

площею 15,2 

кв.м: 

приміщення на 

горищі 

площею 11,2 

кв.м та частина 

даху будівлі 

площею 4,0 

кв.м  

Інформа

ція 

відсутн

я 

Львівська обл, 

м. Городок, 

вул. Львівська, 

1а 

15,2 66 850,00 

станом на 

28.02.2017 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

технічних засобів 

і антен операторів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги рухомого 

(мобільного) 

зв’язку, 

операторів та 

провайдерів 

телекомуні- 

кацій, які надають 

послуги доступу 

до Інтернету 

2 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

02070987, Львівський 

національний університет 

імені Івані Франка, 

79000, м. Львів, вул. 

Університетська, 1,  

тел.: (032) 261-60-48,  

260-34-02 

Частини 

нежитлових 

приміщень, 

підвалу та 

комірки у 

будівлі 

географічного 

факультету 

Інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, вул. 

Дорошенка, 41 

21,9 176 800,00 

станом на 

31.12.2016 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

ксерокопіювально

ї техніки для 

надання 

населенню послуг 

із ксе- 

рокопіювання 

документів та 

торговельного 

об’єкта з продажу 

канцтоварів, що 

призначаються 

для навчальних 

закладів 



 

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» 
 


