
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 

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 № 

203, № 204 на 

третьому поверсі 

дво-, 

чотириповерхової 

будівлі 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

34,4 496 004,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадського 

об’єднання, на 

площі, що не 

використовуєтьс

я для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і 

становить не 

більше як 50 м
2
 

2 Міністерство 

інфраструк-

тури України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького», 

79000, м. Львів, 

аеропорт ЦА, 

тел.(032) 229-83-32 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі під 

літерою «Б-3» 

новий аеровокзал 

ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

4,0 110 000,00 

станом на 

30.06.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення каси 

з продажу 

авіаквитків 

3 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

Нежитлове 

приміщення, що 

знаходиться на 

першому поверсі 

будівлі НСК 

0207101

0.5 

ЦЛЯЮ

СЕ316 

м. Львів, вул. 

В. Стуса, 2 

18,4 263 025,00 

станом на 

31.05.2019 

1 рік Розміщення 

комунального 

позашкільного 

навчального 

закладу 



м. Львів-13, вул.  

С. Бандери, 12,  

тел. (032) 258-26-80 

«Політехнік» НУ 

«Львівська 

політехніка» 

4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02125438, 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 82100, 

м. Дрогобич, вул. 

Івана Франка, 24, тел. 

(0324) 41-04-74 

Нежитлові 

приміщення  

№ 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 15А, IV 

0212513

8.1 

ХОСКК

С004 

Львівська обл., 

м. Дрогобич, 

площа 

Театральна, 2 

148,6 1 210 000,0 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

їдальні, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи, у 

навчальному 

закладі 

5 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», вул.  

С. Бандери, 12,  

м. Львів-13, 79013,  

тел. 258-26-80 

Вбудоване 

нежитлове 

приміщення  

на 1-му поверсі 

навчального 

корпусу № 36 НУ 

«Львівська 

політехніка» 

0207101

0.5.ВИВ

ЖХЯ 

078 

м. Львів, вул. 

В. Чорновола, 

57 

22,1 122 403,0 

станом на 

30.06.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

складу 

 

        Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті 

з написом «Заява про оренду» із 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». 
 

 


