
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 

Місце-

знаходження 

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 

03450726, 

Відокремлений 

структурний підрозділ 

Львівський 

автомобільно-дорожній 

коледж НУ «Львівська 

політехніка»,  

79008, м. Львів,  

вул. Личаківська, 2 

Частина даху 

будівлі 

гуртожитку 

– м. Львів, вул. 

Пасічна, 89 

5,0 35 865,00 

станом на 

30.06.2018 

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 

2 Міністерство 

інфраструкту

ри України 

33073442, Державне 

підприємство 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» імені 

Данила Галицького», 

79000, м. Львів, 

аеропорт ЦА,  

тел. (032) 229-80-34 

Нежитлові 

приміщення на 

третьому поверсі 

будівлі під 

літерою «Б-3» 

нового 

аеровокзалу 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

50,0 1 327 032,00 

станом на 

30.06.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

кафе-бару, що 

здійснює продаж 

підакцизних 

товарів 



3 Міністерство 

інфраструкту

ри України 

33073442, Державне 

підприємство 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» імені 

Данила Галицького», 

79000, м. Львів, 

аеропорт ЦА,  

тел. (032) 229-80-34 

Нежитлове 

приміщення яке 

розташоване на 

третьому поверсі 

будівлі під 

літерою «Б-3» 

нового 

аеровокзалу 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

150,0 4 246 685,00 

станом на 

30.06.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

кафе-бару, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи 

4 Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

38501853, ДУ 

«Львівський обласний 

лабораторний центр 

Міністерства охорони 

здоров’я України», 

79014, м. Львів, 

вул. Круп’ярська, 27,  

тел. (032) 275-60-61 

Нежитлові 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

3850185

3.1.АА

АДВГ5

91 

м. Львів, вул. 

Копис-

тинського, 10 

101,1 949 000,00 

станом на 

31.07.2018 

1 рік Розміщення: 

32,7 м
2
 –офіс; 

68,4 м
2
 – склад 

5 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

02071004, Українська 

академія друкарства, 

79020, 

м. Львів,  

вул. Під голоском, 19, 

тел. (032) 242-23-40 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення, а 

саме: частина 

нежитлового 

приміщення VII 

площею 2,0 м
2
 на 

1-му поверсі та 

частина 

нежитлового 

приміщення VII 

площею 2,0 м
2
 на 

3-му поверсі 

будівлі 

навчального 

адміністративного 

корпусу № 1 

– м. Львів, вул. 

Під Голоском, 

19 

4,0 68 070,00 

станом на 

31.05.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

об'єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів 

 

 

 

 

 

 



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» 
 


