
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 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

Львівська обл.,  

м. Дрогобич, вул. 

І.Франка, 24,  

тел. (0324) 41-04-74 

Частина 

вбудованого 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

навчального 

корпусу № 7 

інформа

ція 

відсутн

я 

Львівська обл., 

м. Дрогобич, 

вул. Курбаса, 2 

1,0 7 633,00 

станом на 

31.05.2017 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари (кавового 

автомата) 

2 Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

02010793, Львівський 

національний 

медичний університет 

ім. Данила 

Галицького, 79010, м. 

Львів, вул. 

Пекарська,69,  

тел. (032) 260-30-66 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

Стоматологіч-ного 

медичного центру 

ЛНМУ ім. Данила 

Галицького 

0201079

3.1.НЧИ

ЮЦЛ01

3 

м. Львів, вул. 

Пекарська, 69а 

2.0 45 419,00 

станом на 

30.04.2017 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

банкомата та 

інформаційного 

термінала 

3 Міністерство 

інфраструк- 

тури України 

33252672, 1 

об’єднаний загін 

Державної 

спеціальної служби 

транспорту, 

м. Львів, вул. 

Листопадового 

Чину,10,  

тел. (032) 255-43-53 

Частина 

нежитлової 

будівлі складу літ. 

«Л-1», а саме: 

нежитлові 

приміщення № 1, 

№ 2 

інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, вул. 

Курмановича, 

1а 

195,8 597 400,00 

станом на 

31.03.2017 

2 роки 

364 дні 

З метою 

розміщення 

складу 



4 Державне 

агентство 

лісових 

ресурсів 

України 

00992504, Державне 

підприємство «Буське 

лісове господарство», 

80500, 

Львівcька обл., м. 

Буськ, вул. Січових 

Стрільців, 39, 

тел.(03264) 21641 

Нежитлові 

приміщення цеху 

переробки 

деревини в одно- 

поверховій будівлі 

0099250

4.9.AA

AДГД8

33 

Львівcька обл., 

Буський р-н, c. 

Гра- 

бова, вул. 

Центральна, 

418а 

373,0 369 899,00 

станом на 

30.06.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

виробництва 

заготовок до 

європіддонів 

 

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» 
 


