
Оголошення  

орендодавця - РВ Фонду 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 

Місце-

знаходження 

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 

02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів-13,  

вул. С. Бандери, 12,  

тел. (032) 258-30-69 

Частина даху 

загальною 

площею 37,0 м2 

будівлі 

навчального 

корпусу № 28 

(студентська 

бібліотека) 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Митрополита 

Андрея, 3 

37,0 328 900,00 

станом на 

31.08.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

технічних 

засобів і антен 

операторів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги 

рухомого 

(мобільного) 

зв’язку, 

операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги доступу 

до Інтернету 

2 Городоцька 

районна 

державна 

адміністрація 

Львівської 

області 

Городоцька районна 

державна 

адміністрація, 

Львівська обл.,  

м. Городок, вул.  

Б. Хмельницького, 2, 

тел. (0231) 3-05-33 

Нежитлові 

приміщення – 30,5 

м
2
 (приміщення  

№ 6 – 17,2 м
2
, 

приміщення  

№ 7 – 9,2 м
2
, 

приміщення  

№ 8 – 4,1 м
2
)  

на 1-му поверсі 

адміністративної 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

м. Городок, 

мкр-н 

Гайдамаків, 

25-26 

30,5 284 840,00 

станом на 

31.10.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що проводить 

діяльність у 

сфері права 



 

 

 

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» 
 


