
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 Державна 

служба 

України з 

питань 

геодезії, 

картографії та 

кадастру 

39769942, Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Львівській області,  

м. Львів, просп. В. 

Чорновола, 4,  

тел. (0322) 35-13-00 

Нежитлові 

приміщення  

на 4-му поверсі 

будівлі 

3976994

2.1.ОРЯ

БЦЦ006 

Львівська обл., 

Перемишлянсь

кий р-н, м. 

Перемишляни, 

вул. Галицька, 

5а 

16,9 116 500,00 

станом на 

28.02.2019 

2 роки 

364 дні 

Проведення 

занять з 

навчання 

англійської мови 

(інше 

використання 

нерухомого 

майна) 

2 Міністерство 

юстиції 

України 

08680477, Державне 

підприємство 

«Підприємство 

державної 

кримінально-

виконавчої служби 

України (48)», 79031, 

м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2 

Нежитлові 

приміщення в 

одноповерховій 

будівлі (інв. № 

10310083)  

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2 

79,2 334 242,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

майстерні, що 

здійснює 

технічне 

обслуговування 

та ремонт 

автомобілів 

3 Міністерство 

освіти і науки 

України 

00492990, Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій імені 

С.З.Гжицького, 

79010, м. Львів, вул. 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

вестибуля 

гуртожитку № 4 

– м. Львів, вул. 

К. Левицького, 

67а 

20,0 355 570,00 

станом на 

28.02.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення: 

торговельного об’єкта 

з продажу 

непродовольчих 

товарів – 1,0 м2, 

торговельного об’єкта 

з продажу 

продовольчих товарів, 

крім товарів 

підакцизної групи – 

12,0 м2, ксерокопію-



Пекарська, 50, тел. 

(032) 260-28-89 

вальної техніки для 

надання населенню 

послуг із 

ксерокопіювання 

документів – 2,0 м2, 

торговельного 

автомата, що 

відпускає продовольчі 

товари, – 1,0 м2 

(автомат для води), 

торговельного 

автомата, що 

відпускає продовольчі 

товари, – 1,0 м2 

(кавовий автомат), 

торговельного об’єкта 

з продажу 

поліграфічної 

продукції та 

канцтоварів, що 

призначається для 

навчальних закладів, – 

2,0 м2, термінала для 

оплати – 1,0 м2 

4 Державне 

агентство 

рибного 

господарства 

України 

25592421, ДП 

«Укрриба», м. Київ, 

вул. Тургенєвська, 

82а,  

тел.(044) 486-07-91 

Гідротехнічні 

споруди ставу 

Міжгори,1: 

(водовипуск 

(бетонний з 

бетонною трубою) 

інв. №128, 

рибоуловлювач 

(бетонний та 

ким’яний) інв. № 

129, водовипуск 

(металічний з 

металічною 

трубою), дамба 

(земельний насип 

2146 пог./м), 

водонапуск 

(металічна труба) 

2559242

1.71.АА

ЕЖАЖ

471; 

2559242

1.71.АА

ЕЖАЖ

408; 

2559242

1.71.АА

ЕЖАЖ

440 

Львівська обл., 

Бродівський  

р-н, в межах 

земель 

Батьківської 

с/р, за межами 

с. Межигори 

2 146 

пог. м 

195 100,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 11 

місяців 

Ведення рибного 

господарства 



 

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» 
 


