
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 

03363128, Львівський 

техніко-економічний 

коледж Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка», 79032, м. 

Львів, вул. Пасічна, 87, 

тел./факс (032)  

251-04-99, 251-05-05 

Нежитлове 

приміщення на 

першому поверсі 

головного корпусу 

– 79032, м. 

Львів, вул. 

Пасічна, 87 

6,78 97 890,00 

станом на 

31.05.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

ксерокопіюваль 

ної техніки для 

надання 

населенню 

послуг із 

ксерокопіюван-

ня документів 

2 Міністерство 

внутрішніх 

справ 

України 

40112385, Регіональний 

сервісний центр МВС у 

Львівській області, 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 124, 

тел. (032) 238-40-27 

Нежитлове 

приміщення в 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, 

вул.Данила 

Апостола, 11 

8,7 115 000,00 

станом на 

30.06.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

діяльність у 

сфері права 

3 Державна 

служба 

статистики 

України 

02361400, Головне 

управління статистики 

у Львівській області, 

79019, м. Львів, 

просп. В. Чорновола, 4, 

 тел. (032) 235-84-28 

Вбудоване 

нежитлове 

приміщення №10 

на другому 

поверсі будівлі 

0236140

0.1.АА

АДЕЖ0

48 

Львівська обл., 

м. Золочів, 

вул. І. Труша, 

2 

11,5 63 932,00 

станом на 

30.06.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

складу 



4 Міністерство 

оборони 

України 

37515252, Філія 

«Львівський проектний 

інститут» ДП МОУ 

«Центральний 

проектний інститут», 

79005, м. Львів,  

вул. І. Франка, 61,  

тел. (032) 276-23-85 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення № 

323 –328  

на шостому 

поверсі будівлі 

0798986

5.1. 

м. Львів, вул. І. 

Франка, 61 

79,9 1 235 300,00 

станом на 

30.04.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

комп’ютерного 

клубу 

5 Міністерство 

внутрішніх 

справ 

України 

20760948, Медичний 

реабілітаційний центр 

МВС України 

«Перлина 

Прикарпаття», 

82200, Львівська обл., 

м. Трускавець, вул. С. 

Бандери, 71,  

тел. (03247) 5-06-49 

Нежитлове 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

адміністративно-

культурного 

корпусу 

– Львівська обл., 

м. Трускавець, 

вул.  

С. Бандери, 71 

14,9 150 902,00 

станом на 

30.06.2017 

2 роки 

364 дні 

розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(перукарня) 

6 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 № 2 

0212543

8.1.ХО

СККС0

26 

Львівська обл., 

м. Дрогобич, 

вул.  

Т. Шевченка, 

24 

1,0 8 231,00 

станом на 

30.06.2017 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари (кавового 

автомата) 

7 Міністерство 

оборони 

України 

08006864, Державне 

підприємство 

Міністерства оборони 

України «Львівський 

завод збірних 

конструкцій», 79040,  

м. Львів, вул. 

Городоцька, 222,  

тел. 262-38-87, 262-39-

03 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення на 

першому поверсі 

столярного цеху 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Шевченка, 134 

107,54 420 903,00 

станом на 

31.07.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

дільниці 

механіків з 

ремонту 

власного 

обладнання 

(інше 

використання) 

 



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» 
 


