
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 

освіти і науки 

України 

02070996, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Національний 

лісотехнічний 

університет України», 

79057, м. Львів, вул. 

Генерала Чупринки, 

103, 

тел. (032) 237-80-94 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

цокольному 

поверсі 

дев’ятиповерхової 

будівлі 

навчального 

корпусу № 1 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Генерала 

Чупринки, 105 

20,0 332 920,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 

6,0 м2 – 

розміщення 

ксерокопіювань-

ної техніки для 

надання 

населенню 

послуг із 

ксерокопіювань-

ня документів; 

6,0 м2 – надання 

послуг 

оргтехнікою 

(інше 

використання 

майна); 8,0 м2 – 

розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

поліграфічної 

продукції та 

канцтоварів, 

ліцензованої 

відео та 

аудіопродукції, 

що призначається 

для навчальних 

закладів 



2 Міністерство 

оборони 

України 

34540836, Філія 

концерну 

«Техвоєнсервіс» 

«Львівський 

автомобільний 

ремонтний завод», 

79014, м. Львів, вул. 

Личаківська, 152 

Частина 

нежитлового 

приміщення № 22 

на 1-му поверсі 

будівлі 

розбирально-

складального цеху 

(літ. К-1, К"-1, К"-

4) за aдресою: 

Львів, вул. 

Личаківська, 152 

– м. Львів, вул. 

Личаківська, 

152 

468,0 1 565 500,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

виробництва 

електрообладнан

ня (інше 

використання) 

3 Мінрегіон 

України 

02497909, Державне 

підприємство 

Державний інститут 

проектування міст 

«Містопроект», 

79044, м. Львів, вул. 

Генерала Чупринки, 

71,  

тел. (032) 238-96-96 

Нежитлові 

приміщення  

на 1-му поверсі 

будівлі 

0249790

9.1.АА

АЖЖИ

759 

м. Львів, вул. 

Генерала 

Чупринки, 71 

33,5 732 170,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

кафе, що не 

здійснює продаж 

товарів підак-

цизної групи 

 

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» 
 


