
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 

оборони 

України 

38076799, Львівська 

філія Концерну 

«Військторгсервіс», 

79059, 

м. Львів, вул. 

Плугова, 12а,  

тел. (032) 253-24-64 

Нежитлові 

приміщення, які 

знаходяться в 

магазині № 5 

«Книги-

канцтовари» 

Інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, вул. 

Патона, 2/7 

164,9 1 824 849,00 

станом на 

30.06.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

поліграфічної 

продукції та 

канцтоварів 

2 Міністерство 

оборони 

України 

08006864, Державне 

підприємство МОУ 

«Львівський завод 

збірних конструкцій», 

79040, м.Львів, вул. 

Городоцька, 222, 

 тел.(032) 262-42-64 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення на 

другому поверсі 

паркетного 

відділення 

Інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 

222 

56,91 523 304,00 

станом на 

31.05.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

виробництва 

поліграфічної 

продукції (інше 

використання) 

3 Міністерство 

інфра-

структури 

України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

ім.Данила 

Галицького», 

79000, м. Львів, 

аеропорт ЦА,  

тел. (032) 229-80-25 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 3-

му поверсі 

нежитлової 

будівлі під 

літерою «Б-3», 

новий аеровокзал 

ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

3307344

2.1.БИК

УГЧ487 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

7,0 199 000,00 

станом на 

30.04.2017 

1 рік Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів 



імені Д. 

Галицького» 
 

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» 
 


