
Оголошення  

орендодавця - регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

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 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

37199618, Державне 

підприємство 

спиртової та лікеро-

горілчаної 

промисловості 

«УКРСПИРТ», 

07400, Київська обл., 

м. Бровари, вул. 

Гагаріна, 16, 

тел. (044) 284-04-90 

Нежитлові 

приміщення 

будівлі 

ферментного цеху: 

кімнати 

№ 4 коридор, № 5 

електромайстерня, 

№ 6 підсобне,  

№ 7 кабінет,  

№ 8 щитова,  

№ 9 варочне 

відділення,  

№ 10 коридор, № 

11 сходова клітка, 

№ 12 майстерня 

ЄРОДВ 

– 

3719961

8.11. 

РБИЮК

О072 

Львівська обл., 

Радехівський 

р-н, с. Вузлове, 

вул. Шевченка, 

7 

387,8 564 362,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

11 

місяців 

Розміщення 

виробництва 

кормів (інше 

використання) 

2 Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

37199618, Державне 

підприємство 

спиртової та лікеро-

горілчаної 

промисловості 

«УКРСПИРТ», 

07400, Київська обл., 

м. Бровари, вул. 

Гагаріна, 16, 

тел. (044) 284-04-90 

Нежитлові 

приміщення  

на 1-му поверсі 

основної частини 

цеху та складу 

кормових 

дріжджів 

ЄРОДВ 

– 

РЕ3719

9618.5.

ЦДМШ

ТБ088 

Львівська обл., 

Буський р-н, с. 

Сторонибаби, 

вул. Заводська, 

1 

354,6 509 696,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

11 

місяців 

Розміщення 

виробництва 

кормів (інше 

використання) 



3 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 

вбудовані 

приміщення № 38, 

40 на 1-му поверсі 

2-4-поверхової 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

28,1 459 584,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

11 

місяців 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(ремонт 

електропобуто-

вих приладів) 

4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02125438, 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. Івана 

Франка, Львівська 

обл., м. Дрогобич, 

вул. Івана Франка, 24,  

тел.(3244) 3-30-75 

Частина 

вбудованого 

нежитлового 

приміщення  

на 3-му поверсі 

навчального 

корпусу № 8 

0212513

8.1ХОС

ККС033 

Львівська обл., 

м. Дрогобич, 

вул.  

Л. Українки, 

46 

2,0 16 000,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення: 1,0 

м
2
 – ксероз-

копіювальної 

техніки для 

надання 

населенню 

послуг з 

ксерокопіюванн

я документів; 1,0 

м
2
 

– торговельного 

об’єкта з 

продажу 

поліграфічної 

продукції та 

канцтоварів, що 

призначаються 

для навчальних 

закладів 
 

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» 
 


