
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 Міністерство 

освіти і науки 

України 

00492990, Львівський 

національний 

університет ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій  

ім. С. З. Гжицького, м. 

Львів, вул. Пекарська, 50, 

тел. 260-28-89 

Нежитлові 

приміщення на 

першому 

поверсі 

цегляної 

котельні 

Інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, вул. 

Рильського, 1 

310,0 1 379 229,00 

станом на 

31.05.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

обладнання для 

переведення 

котельні на 

альтернативні 

види палива  

і наступна 

експлуатація цієї 

котельні та 

постачання 

теплової енергії 

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

34716922, Державний 

вищий навчальний заклад 

«Університет банківської 

справи», м. Київ, вул. 

Андріївська,1,  

тел. 462-53-05 

Нежитлові 

приміщення 

(№ 56 – 68) 

на першому 

поверсі будівлі 

«А-4» 

Інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, пр. 

Чорновола, 61 

139,9 3 385 000,00 

станом на 

31.03.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

фінансової 

установи 

(відділення 

банку 81,1 м
2
) та 

відділення банку 

на площі, яка 

використовуєтьс

я для здійснення 

платежів за 

житлово- 

комунальні 

послуги (58,8 м
2
) 



3 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

00152402, Державне 

підприємство 

«Дашавський завод 

композиційних 

матеріалів», с. Дашава, 

Стрийський р-н, 

Львівська обл.,  

тел. (03245) 37-416 

Нежитлове 

приміщення 

№1 в одно-

поверховій 

будівлі 

зарядної 

станції 

0015240

2.1.ЖРЕ

ЕПН105 

с. Загірне, 

Стрийський  

р-н, Львівська 

обл. 

67,5 101 000,00 

станом на 

30.04.2017 

2 роки 

364 дні 

Здійснення 

підприємницької 

виробничої 

діяльності 

(виготовлення 

гумовотехнічних 

виробів) на 

умовах 

поденного 

використання  

(2 дні на місяць) 

4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070996, Державний 

вищий навчальний заклад 

Національний 

лісотехнічний 

університет України, 

79057, м. Львів, вул. 

Генерала Чупринки, 103, 

тел. (032) 237-80-94 

Частина 

технічного 

майданчика 

асфальтного 

замощення 

(інв. 

№ 10320214) 

Інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, вул. 

Природна,10 

180,0 216 980,00 

станом на 

31.05.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

обладнання для 

виробництва та 

постачання 

теплової енергії 

 

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» 
 


