
Оголошення  

орендодавця - РВ Фонду 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 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

02071004, Державне 

підприємство 

«Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем 

(ДП НДІ «Система)», 

79008, м. Львів, вул. 

М. Кривоноса, 6, 

 тел. (032) 239-92-00 

Нежитлові 

вбудовані при-

міщення (кімн. № 

137, 138,139)  

на 2-му поверсі 

двоповерхового 

виробничого 

корпусу 

 м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

67,8 818 900,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використовуєтьс

я для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і 

становить понад 

50 м
2
: 50 м

2
 – 

3%; 17,8 м
2
 – 7% 

 

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070987, Львівський 

національний універ-

ситет імені Івана 

Франка, 79000,  

м. Львів, вул. 

Університетська, 1,  

тел. (032) 239-46-48 

Частина 

нежитлового при-

міщення (фойє) на 

1-му поверсі 

будівлі 

гуртожитку № 3 

0207098

7.212.С

ТЮПВ

С039 

м. Львів, вул. 

Медової 

Печери, 39 

19,2 330 418,00 

станом на 

30.11.2018 

2 роки 

364 дні 
Розміщення: 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів – 1,0 м
2
; 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів, крім 

товарів 

підакцизної 



групи, – 11,2 м
2
; 

ксерокопіювальн

ої техніки для 

надання 

населенню 

послуг із ксе-

рокопіювання 

документів – 2,0 

м
2
; 

торговельного 

автомата, що 

відпускає продо-

вольчі товари, – 

1,0 м
2
 (автомат 

для води); 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари, – 1,0 м
2 

(кавовий 

автомат); 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

поліграфічної 

продукції та 

канцтоварів, що 

призначається 

для навчальних 

закладів, – 2,0 

м
2
; термінала 

для оплати – 1,0 

м
2 



3 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070987, Львівський 

національний універ-

ситет імені Івана 

Франка, 79000,  

м. Львів, вул. 

Університетська, 1,  

тел. (032) 239-46-48 

Частина 

нежитлового при-

міщення на 1-му 

поверсі будівлі 

гуртожитку № 2 

0207098

7.212.С

ТЮПВ

С054 

м. Львів, вул. 

Медової 

Печери, 39а 

18,5 313 520,00 

станом на 

30.11.2018 

2 роки 

364 дні 
Розміщення: 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів – 1,0 м
2
; 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів, крім 

товарів 

підакцизної 

групи, – 11,2 м
2
; 

ксерокопіювальн

ої техніки для 

надання 

населенню 

послуг із ксе-

рокопіювання 

документів – 2,0 

м
2
; 

торговельного 

автомата, що 

відпускає продо-

вольчі товари, – 

1,0 м
2
 (автомат 

для води); 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари, – 1,0 м
2 

(кавовий 

автомат); 

торговельного 



об’єкта з 

продажу 

поліграфічної 

продукції та 

канцтоварів, що 

призначається 

для навчальних 

закладів, – 2,0 

м
2
; термінала 

для оплати – 1,0 

м
2
 

4 Городоцька ра-

йонна 

державна 

адміністрація 

04056463, Городоцька 

районна державна 

адміністрація,  

м. Городок, вул. Б. 

Хмельницького, 2,  

тел. (0231) 3-05-33 

Нежитлове 

приміщення № 35 

на другому 

поверсі будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

м. Городок, 

майдан 

Гайдамаків, 

25-26 

36,7 281 520,00 

станом на 

30.11.2018 

2 роки 

364 дні 
Розміщення 

релігійної 

організації на 

площі, що не 

використовуєтьс

я для прова-

дження 

підприємницької 

організації і 

становить не 

більше 50,0 м
2 

5 Миколаївська 

районна 

державна 

адмінінстрація 

04056339, 

Миколаївська 

районна державна 

адмінінстрація,  

м. Миколаїв, вул. 

Володимира 

Великого, 6,  

тел. (03241) 5-14-48 

Нежитлове 

приміщення № 28 

на другому 

поверсі 

триповерхової 

адміністративної 

будівлі 

0236140

0.1.АА

АДЕЖ0

49 

Львівська обл., 

м. Миколаїв, 

бульв. 

Проектний,1 

16,0 113 091,00 

станом на 

30.11.2018 

2 роки 

364 дні 
Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(майстерні з 

ремонту взуття) 
6 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02125438, 

Дрогобицький 

державний пе-

дагогічний 

університет імені 

Нежитлове 

приміщення № 2 

на першому 

поверсі будівлі 

0212543

8.1ХОС

ККСО3

1 

м. Дрогобич, 

вул. Курбаса, 2 
20,4 146 800,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 
Розміщення 

їдальні, буфету, 

що не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної 



Івана Франка, 

Львівська обл.,  

м. Дрогобич,  

вул. І. Франка, 24,  

тел. (024) 41-04-74 

групи, у 

навчальному 

закладі 

7 Держліс-

агенство 

України 

00992409, ДП 

«Турківське лісове 

господарство», 

Львівська обл.,  

м. Турка, вул. 

Шевченка, 30,  

тел. (03269) 3-14-15 

Будівля їдальні 0099240

9.3.АА

АДДД3

73 

Львівська обл., 

с. Явора, вул. 

Вокзальна, 7а 

392,1 608 000,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 
Виробництво 

хлібобулочних 

виробів (інше 

використання 

нерухомого 

майна) 

 

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» 
 


