
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 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

04728690, Державне 

підприємство 

«Науково-дослідний 

інститут 

метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем», 

м. Львів, 

вул. М. Кривоноса, 6,  

тел. (032)239-92-00 

Нежитлові 

приміщення на 

другому поверсі  

2 – 4-поверхової 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

43,8 662 642,00 

станом на 

31.10.2017 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадського 

об’єднання на 

площі, що не 

використовуєть-

ся для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

2 Мінрегіон 02497909, ДП 

«Державний інститут 

проектування міст 

«Містопроект», 

79044, м. Львів, вул. 

Генерала Чупринки, 71, 

тел. (032) 238-96-96 

Нежитлове 

приміщення на 

п’ятому поверсі 

будівлі 

0249790

9.1.АА

АЖЖИ

759 

79044, м. 

Львів, вул. 

Генерала 

Чупринки, 71 

43,1 550 180,00 

станом на 

31.08.2017 

1 рік Розміщення 

громадських 

об’єднань на 

площі, що не 

використовуєть-

ся для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і 

становить не 

більш як 50,0 м
2
 



3 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

05393837, ВСП 

Технічний коледж НУ 

«Львівська 

політехніка», 

79035, м. Львів, вул. 

Пимоненка,17,  

тел. 270-20-50 

Вбудоване 

нежитлове 

приміщення на 

1-му поверсі 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

Жидачівський 

р-н, м. 

Ходорів, вул. 

Героя Майдану 

Романа 

Точина, 2 

50,3 220 100,00 

станом на 

30.09.2017 

2 роки 

364 дні 

30,0 м
2
 – 

розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів, крім 

товарів 

підакцизної 

групи;  

20,3 м
2
 – 

розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів, 

магазину-складу 
 

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» 
 


