
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 

внутрішніх 

справ України 

20760948, Медичний 

реабілітаційний центр 

МВС України 

«Перлина 

Прикарпаття», 82200, 

Львівська обл.,  

м. Трускавець, вул. 

Степана Бандери, 71, 

 тел. (03247) 5-06-49 

Нежитлові 

приміщення в 

підвалі корпусу 

їдальні МРЦ 

2076094

8.1.ЖЦ

НЛОВ0

40  

Львівська обл., 

м. Трускавець, 

вул.  

С. Бандери, 71 

 

161,9 1 408 530,00 

станом на 

31.10.2019 

2 роки 11 

місяців 

 

Розміщення 

кафе, що не 

здійснює продаж 

товарів під-

акцизної групи 

2 Міністерство 

юстиції 

України 

08681175, ДУ 

«Львівська виправна 

колонія (№ 48)», 

79031, м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2,  

тел. 234-27-78  

 

Частина 

вбудованого 

нежитлового при-

міщення на 1-му 

поверсі будівлі 

складу 

0868117

5.1.ФБТ

ДБЯ221 

м. Львів, вул. 

Хуторівка,2 

 

425,5 1 440 484,00 

станом на 

30.09.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

складу 

3 Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

38400580, Державна 

установа «Волинська 

обласна фітосанітарна 

лабораторія», 45632, 

Волинська обл., 

Луцький р-н,  

с. Зміїнець, вул. 

Ліскова, 1,  

тел. (0332) 72-38-88 

Група інвентарних 

об’єктів: склад № 

1 літера «Ж-1» – 

495,4 м
2
; склад № 

2 літера «З-1» – 

207,2 м
2
; 

овочесховище – 

341,7 м
2
; автоваги 

– 41,0 м
2
 

3840058

0.1. 

ФЛОЛЧ

О017; 

3840058

0.1. 

ФЛОЛЧ

О018; 

3840058

0.1. 

45523, 

Волинська 

обл., 

Локачинський 

р-н, с. Затурці, 

вул. 

Липинського, 

2а 

1 085,3 839 195,00 2 роки 

364 дні 

1044,30 м
2
 

(склад № 1, 

склад № 2, 

овочесховище) – 

розміщення 

складів; 41,0 м
2
 

– інше 

використання 

нерухомого 

майна 



ФЛОЛЧ

О016; 

3840058

0.1. 

ФЛОЛЧ

О014 

(розміщення 

автовагової) 

4 Міністерство 

оборони 

України 

34540836, Філія 

Концерну 

«Техвоєнсервіс» 

Львівський 

автомобільний 

ремонтний завод», 

79014, м. Львів, вул. 

Личаківська, 152 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення  

на 1-му поверсі 

будівлі цеху 

ремонту кабін і 

кузовів літ. «I-1»  

Інформа

ція 

відсутня 

 

м. Львів, вул. 

Личаківська, 

152 

 

980,2 

 

2 602 892,00 

станом на 

30.09.2019 

5 років 964,4 м
2
 – 

розміщення 

суб’єктів 

господарювання, 

що здійснюють 

побутове 

обслуговування 

населення 

(ремонт одягу); 

15,8 м
2
 – 

виробництво 

теплової енергій 

(котельня) (інше 

використання 

нерухомого 

майна)  

 

5 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070987, Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 79000, 

м. Львів, вул. 

Університетська, 1,  

тел. (032) 239-46-48 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

(№ 18) на 

цокольному 

поверсі будівлі 

гуртожитку № 3 

0207098

7.212.С

ТЮПВ

С111 

м. Львів, вул. 

Медової 

Печери, 39 

3,0 42 328,00 

станом на 

30.09.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(послуги прання 

з використанням 

пральних 

машин-

автоматів) 



6 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070987, Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 79000, 

м. Львів, вул. 

Університетська, 1,  

тел. (032) 239-46-48 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

(№ 163) на 

цокольному 

поверсі будівлі 

гуртожитку № 2 

0207098

7.212.С

ТЮПВ

С054 

м. Львів, вул. 

Медової 

Печери, 39а 

3,0 41 430,00 

станом на 

30.09.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(послуги прання 

з використанням 

пральних 

машин-

автоматів) 
 

        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». 
 

 


