
Оголошення  

орендодавця - РВ ФДМУ 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 

Місцезнаход-

ження 

Загаль-

на пло-

ща, м
2
 

Вартість 

майна за 

незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима-

льно 

можли-

вий строк 

оренди 

Мета 

використання 

1 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

02071010, 

Національний 

університет «Львівська 

політехніка», 79013,  

м. Львів-13,  

просп. С. Бандери,12,  

тел. (032) 258-26-80 

Нежитлове 

приміщення  

на 1-му поверсі 

корпусу № 26 

(студентський 

комбінат 

харчування) 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Карпінського, 

8 

15,7 302 560,00 

станом на 

31.03.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

поліграфічної 

продукції та 

канцтоварів, що 

призначені для 

навчальних 

закладів, – 4,0 

м
2
; надання 

комп’ютерних 

послуг (інше 

використання 

майна) – 2,0 м
2
; 

розміщення 

ксерокопіювань-

ної техніки для 

надання 

населенню 

послуг з 

ксерокопіювань-

ня документів – 

9,7 м
2
 



2 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

34716922, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Університет 

банківської справи», 

04070, м. Київ, вул. 

Андріївська, 1,  

тел. (044) 462-53-05 

Частина 

нежитлового 

приміщення 1-го 

поверху (згідно з 

поверховим 

планом № 2) 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Січових 

Стрільців, 11 

28,5 719 895,00 

станом на 

30.04.2018 

10 років Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу книг, 

газет, журналів, 

виданих 

українською 

мовою 

3 Державне 

агентство 

лісових 

ресурсів 

України 

00992421, Державне 

підприємство 

«Старосамбірське 

лісомисливське 

господарство», 82000, 

м. Старий Самбір, 

вул. Дрогобицька, 2,  

тел. (0238) 21-1-41 

Нежитлові 

приміщення № 3, 

4, 5, 6, 7, 8,14 цеху 

переробки 

деревини площею 

672,5 м
2
 та склад 

готової продукції 

площею 286,3 м
2
 

0099242

1.4.АА

АДДД2

76; 

0099242

1.4.АА

АДДД2

77 

Львівська обл., 

Старосамбірсь

кий р-н,  

м. Добромиль, 

вул. 

Грушевського, 

5а 

958,8 505 200,00 

станом на 

30.04.2018 

5 років Розміщення 

виробництва 

брикетів для 

опалення (інше 

використання) 

4 Міністерство 

молоді та 

спорту 

України 

38457291, Державне 

підприємство «Арена 

Львів», 

м. Львів, вул. 

Стрийська, 199,  

е-mail:  

arenalviv.org@gmail.co

m 

Нерухоме 

державне майно – 

частина 

приміщення на 

рівні 1 

адмінбудівлі 

стадіону площею 

5,0 м
2
 та частина 

споруди рівня 4 

адмінбудівлі 

стадіону площею 

1,0 м
2
 будівлі 

стадіону 

3845729

1.1.ЛУ

ЮЧЕК1

17 

м. Львів, вул. 

Стрийська, 199 

6,0 86 012,00 

станом на 

31.03.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

технічних 

засобів і антен 

операторів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги 

рухомого 

(мобільного) 

зв’язку, 

операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги доступу 

до Інтернету 



5 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 

Нежитлове 

приміщення  

на 2-му поверсі 

спального корпусу 

2076094

8.1.ЖЦ

НЛОВ0

39 

Львівська обл., 

м. Трускавець, 

вул. Степана 

Бандери, 71 

10,8 121 410,00 

станом на 

31.03.2018 

2 роки 

11 

місяців 

Розміщення 

салону краси 

6 Міністерство 

енергетики 

та вугільної 

промисловос

ті України 

00150113, Державне 

підприємство 

«Львівський державний 

інститут з проектування 

нафтопереробних і 

нафтохімічних 

підприємств 

«Львівдіпронафтохім», 

79039, м. Львів,  

вул. Золота, 8,  

тел. (032) 233-33-24 

Нежитлові 

приміщення 

будівлі літ. «А
111

-

1», загальною 

площею 214,5 м
2
, 

нежитлові 

приміщення 

будівлі  

літ. «А
1
-4», 

загальною 

площею 2711,9 м
2
 

(приміщ. познач. 

№ I-XXIV; 1-43) 

та нежитлові 

приміщення в 

будівлі літ. «А-4» 

загальною 

площею 2 130,89 

м
2
 (познач. № I-

XXX; № 2-10; 10а; 

11-17; 19-38; 40-

54;56-58; 62-67;72-

74) та частини 

приміщень 

(познач.  

№ 1;18; 39; 55) 

0015011

3.1.КД

ЮЮРБ

004; 

0015011

3.1.КД

ЮЮРБ

002); 

0015011

3.1.КД

ЮЮРБ

001) 

м. Львів, вул. 

Золота, 8 

5057,29 31 363 950,00 

станом на 

31.03.2018 

10 років Розміщення 

науково-

дослідної 

установи 

 



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» 
 


