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ІНФОРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу 

на право оренди нерухомого державного майна 

 

Конкурс відбувся 05.04.2017. 
 

За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ 

ФДМУ по Львівській області договору оренди нерухомого державного майна – нежитлових 

вбудованих приміщень загальною площею 207,3 м
2
 на другому поверсі дво – чотириповерхової 

будівлі  

за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30,  

що перебувають на балансі ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем»,  

з Приватним акціонерним товариством «Гал – ЕКСПО». 
 

За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ 

ФДМУ по Львівській області договору оренди державного нерухомого майна – нежитлових 

вбудованих приміщень (кімн. 179 – 180) загальною площею 48,8 м
2
 на другому поверсі будівлі  

за адресою: м. Львів, вул. Винниченка,30,  

що перебувають на балансі ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем»,  

з Львівською громадською організацією «Ротарі клуб «Львів-центр». 
 

Відповідно до протоколу засідання комісії з питань проведення конкурсу на право оренди 

нерухомого державного майна від 05.04.2017 № 2, затвердженого наказом РВ ФДМУ по 

Львівській області від 06.04.2017 № 00598, повідомляємо про те, що за результатами розгляду на 

засіданні конкурсної комісії документів, поданих ТзОВ «Гал-ЕКСПОСЕРВІС», визнано їх 

такими, що відповідають вимогам Порядку проведення конкурсу, та прийнято рішення про 

укладення з ТзОВ «ГалЕКСПОСЕРВІС» договору оренди нерухомого державного майна – 

нежитлового приміщення загальною площею 19,3 м
2
 на другому поверсі будівлі  

за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30,  

що перебуває на балансі ДП НДІ «Система». 
 

За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ 

ФДМУ по Львівській області договору оренди державного нерухомого майна – нежитлових 

вбудованих приміщень (кімн. 168,171,175, каб.187) загальною площею 52,8 м
2
 на другому 

поверсі дво-чотириповерхової будівлі під. літ. «А-4»  

за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30,  

що перебувають на балансі ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем», 

з Громадською організацією «Західний центр етіології». 

 

 

Конкурс відбувся 06.04.2017. 
 

Відповідно до протоколу засідання комісії з питань проведення конкурсу на право оренди 

нерухомого державного майна від 06.04.2017 № 2, затвердженого наказом РВ ФДМУ по 

Львівській області від 07.04.2017 № 00603, повідомляємо про те, що за результатами розгляду на 

засіданні конкурсної комісії документів, поданих ФОП Ковалик З. Б., визнано їх такими, що 

відповідають вимогам Порядку проведення конкурсу, та прийнято рішення про укладення з ФОП 

Ковалик З. Б. договору оренди нерухомого державного майна – нежитлового приміщення № 2 

загальною площею 196,4 м
2
 на першому поверсі будівлі  

за адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 38,  

що перебуває на балансі ДП ВПП МО «Армія України». 


