
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 

оборони 

України 

38076799, Львівська 

філія Концерну 

«Військторгсервіс», 

79059, м. Львів, вул. 

Плугова, 12а,  

тел. (032) 253-24-64 

Нежитлові 

приміщення  

на 1-му поверсі 

будівлі 

3368992

2.15.УВ

ЮЯЮТ

626 

м. Львів, вул. 

Патона, 2/7 

86,7 1 028 000,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з про-

дажу 

ортопедичних 

виробів 

(матраців) 

2 Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

04728690, ДП НДІ 

«Система», м. Львів, 

вул. Кривоноса, 6,  

тел. 235-84-49 

Нежитлове 

приміщення  

на 2-му поверсі 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

14,2 227 467,00 

станом на 

30.11.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використо-

вується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

3 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070987, Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 79000, 

м. Львів, вул. 

Університетська, 1,  

тел. (032) 261-60-48 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

(№ 276) на 1-му 

поверсі будівлі 

головного корпусу 

університету 

0207098

7.212.С

ТЮПВ

С047 

м. Львів, вул. 

Уні-

верситетська, 1 

3,0 80 948,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів 

(сувенірна 

продукція) 

 



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» 
 


