
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 

оборни 

України 

37515252, Філія 

«Львівський 

проектний інститут» 

ДП МОУ «Централь-

ний проектний 

інститут», м. Львів, 

вул. І. Франка, 61,  

тел. 275-51-44 

Вбудоване 

нежитлове 

приміщення № 54 

на 2-му поверсі 

виробничого 

корпусу 

0798986

5.1. 

м. Львів, вул. 

Івана Франка, 

61 

33,0 510 802,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення (з 

ремонту одягу) 

2 Міністерство 

оборни 

України 

24971671, Державне 

підприємство 

Міністерства оборони 

України «Захід-

військбуд», 79041,  

м. Львів, вул. 

Городоцька, 224,  

тел. (032) 224-58-79 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення 

ремонтно-

механічної 

майстерні 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

Жовківський 

р-н, с. Малехів, 

вул. Київська, 

18 

17,0 56 705,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

складу 

3 Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

38517250, ЛФ 

Державної Установи 

«Інститут охорони 

ґрунтів України», 

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н, 

с. Оброшино,  

вул. Шевченка, 6,  

тел. 239-61-91 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення 

гаража 

2583579

2.8.ДТС

КЕШ18

1 

Львівська обл., 

Пустомитівськ

ий р-н, с. 

Оброшино, 

вул. Шевченка, 

6 

65,6 183 218,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

майстерні, що 

здійснює 

технічне 

обслуговування 

та ремонт 

автомобілів 



4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070987, Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка,  

м. Львів, вул. 

Університетська, 1, 

 тел. (032) 261-60-48 

Частина коридору 

(ХХVIII згідно з 

поверховим 

планом) 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 6 

2,0 34 600,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари 

5 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070987, Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка,  

м. Львів, вул. 

Університетська, 1,  

тел. (032) 261-60-48 

Частина коридору 

на 1-му поверсі 

будівлі 

навчального 

корпусу 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Тарнавського, 

107 

2,0 35 940,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари 

 

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» 
 


